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                            D   E   C   I   Z   I   E    nr.  330/08.04.2013
                  privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de  inregistrata la
DGFP-Timis sub nr. 

      I.  Petentul contesta Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. prin care au fost calculate accesorii in suma de  lei pentru neplata
la termen a obligatiilor fiscale reprezentind impozit pe veniturile din salarii si
contributii sociale aferente.

         Prin contestatia formulata petentul sustine ca si-a achitat obligatiile
fiscale dupa cum urmeaza:

            - chitanta nr. in suma de  lei cu o intirziere de  zile fata de
termenul de plata.

- chitanta nr. in suma de lei achitata la termen.
- chitanta nr.  in suma de  lei achiata la termen.
- chitanta nr. in suma de lei achiata la termen.
Precizeaza ca la plata aferenta trim. I 2012 nu s-a specificat contul

bugetului de stat pentru impozitul pe salar dar suma a fost achitata asa cum
apare in decalaratia cod 112.

Pentru aceste motive solicita anularea deciziei contestate si recalcularea
accesoriilor.

 II.  Prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. au fost
calculate accesorii in suma de lei pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale
reprezentind reprezentind impozit pe veniturile din salarii si contributii sociale
aferente.

In cursul anului 2012 petentul a efectuat plati in contul impozitului pe
salarii si contributii sociale cu intirziere motiv pentru care au fost calculate
accesorii in baza art. 119 si art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala.

III. Avind in  vedere  constatarile  organului  fiscal, sustinerile
petentului, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in
vigoare in perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele



fiscale, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine ca petentul a formulat
contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
prin care au fost calculate accesorii in suma de  lei pentru neplata la termen a
obligatiilor fiscale astfel :

- suma de  lei pentru impozitul pe veniturile din salarii
- suma de  lei pentru contributii de asigurari sociale datorate de angajator
- suma de  lei pentru contributii individuale de asigurari sociale retinuta

de               la asigurati
Din analiza Fisei sintetice editata de organul fiscal se constata

urmatoarele:
- referitor la contributiile sociale- obligatiile fiscale aferente trim. I 2012

au fost platite cu intirziere de 16 zile cu chitanta nr. din data de 11.05.2012
motiv pentru care organul fiscal a calculat dobinzi in suma de  lei pe perioada
25.04.2012- 11.05.2012, obligatii fiscale accesorii care au fost recunoscute de
catre petent prin contestatia formulata.  

- referitor la impozitul pe salarii- in cursul anului 2012 au fost efectuate
plati voluntare in contul impozitului pe veniturile din salarii cu intirziere, prima
plata a fost efectuata la data de 25.07.2012 cu chitanta nr.  in suma de  lei iar
obligatia fiscala scadenta a fost la data de 25.04.2012 motiv pentru care organul
fiscal a calculat accesorii in suma de lei.

Organul investit cu solutionarea contestatiei retine ca obligatiile fiscale
accesorii in suma de  lei stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. au fost calculate la debitele neachitate la scadenta, in conformitate
cu prevederile art. 119 alin. 1 si 120 alin. 1 din OG nr. 92/2003 care precizeaza
:

    ART. 119
              “Dispozitii generale privind dobinzi si penalitati de intirziere
             (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de
plata, se datoreaza dupa acest termen dobinzi si penalitati de intirziere.
               ART. 120
               Dobinzi
        (1) Dobinzile se calculeaza pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate inclusiv.
      Avind in vedere cele precizate rezulta ca organul fiscal in mod legal a
emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. prin care s-au
calculat accesorii in suma de lei, motiv pentru care se va respinge contestatia ca
neintemeiata.   
            Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205,
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr.  se                       

               D     E     C     I     D    E :



            - respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de Cabinet
Medical impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. , prin
care s-au stabilit accesorii in suma de  lei.            
               -  prezenta decizie se comunica la :                                                          
                                                                              . Cabinet Medical Dorin

                                         . AFPM Timisoara 
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi

atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la
primirea prezentei.


