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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                    M E H E D I N T I

                                                    DECIZIA nr. 16 - 2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de

SC X SRL  din loc. Dr. Tr. Severin

Directia generala a finantelor publice Mehedinti a fost sesizata de Administratia
Finantelor Publice Drobeta Turnu Severin prin adresa nr. 3771/28.02.2006 înregistrata
la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. 3899/28.02.2006 asupra contestatiei formulata de SC X
SRL  din loc. Drobeta Tr. Severin.

Contestatia a fost formulata împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti din data de
30.12.2005 emisa de organele de impunere ale Administratiei finantelor publice
Drobeta Tr. Severin.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.177, alin.1 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�.

Constatând  c�  în  spe��  sunt  îndeplinite  dispozi�iile  art.175  si  art.179, alin.1,
lit.a din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Mehedin�i este investita s�
solu�ioneze contestatia formulata de SC X SRL din loc Drobeta Tr. Severin.

I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din Drobeta Tr. Severin invoca în
sustinerea cauzei faptul ca sumele înscrise ca dobânzi si penalitati de întârziere aferente
impozitului pe venit microîntreprinderi nu sunt reale.

Totodata societatea mentioneaza ca pentru perioada 01.10.2001-31.12.2003 si-a
achitat impozitul pe venit microîntreprinderi în termenul legal, iar începând cu data de
01.01.2004 societatea a devenit platitoare de impozit pe profit.

II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti , organele de impunere ale Administratiei
finantelor publice Drobeta Tr. Severin au stabilit obligatii de plata în suma de …. lei
(RON) reprezentând accesorii calculate pentru impozite si taxe datorate bugetului
consolidat al statului.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si având în vedere
motivatiile contestatoarei precum si prevederile legale în vigoare, se retin urmatoarele: 

Cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice Mehedinti este
daca SC X SRL datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere în suma totala de 83 lei
(RON) pentru impozit pe venit microtrprinderi, în conditiile în care societatea a
calculat, evidentiat si virat impozit pe venit microîntreprinderi.

In fapt, SC X SRL din loc. Drobeta Tr. Severin, a declarat o obligatie de plata la
impozitul pe venit microîntreprinderi aferenta trimestrului III 2002 conform pct.19 din
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Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat înregistrata in data de
23.10.2002 în suma de …. lei (RON) si pentru trimestrului IV 2002 conform aceluiasi
pct. din Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat înregistrata la data de
22.01.2003 în suma de …. lei (RON).

În drept, cauza îsi gaseste solutionarea în prevederile art. 83, alin.1, lit.b din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
precizeaza:

 (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:

• 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri ;
Art.115, alin.1, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de

procedura fiscala, republicata, mentioneaza:
(1) Pentru neachiarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor

de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de întârziere.
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezulta ca SC X SRL a calculat,

evidentiat si virat un impozit pe venit microîntreprinderi aferent trimestrului III 2002 în
suma de ….. lei (RON), iar pentru trimestru IV 2002 în suma de …… lei (RON), dar a
declarat, conform Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul statului pentru
trimestrul III 2002 suma de ….. lei (RON) si pentru trimestrul IV 2002 suma de ….. lei
(RON), sume înscrise în acestea la pct. 19.

Având în vedere ca prevederile art. 22, alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.
61/2002 privind colectarea creantelor bugetare mentioneaza:

(1)Plata obliga�iilor bugetare se efectueaz� de c�tre debitori, distinct, pe
fiecare impozit, tax�, contribu�ie sau alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi �i
penalit��i de orice fel, în urm�toarea ordine:

a)obliga�ii bugetare cu termene de plat� în anul curent;
b)obliga�ii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri

bugetare datorate �i neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în
ordinea vechimii, pân� la stingerea integral� a acestora;

c)dobânzi, penalit��i de întârziere �i alte penalit��i aferente obliga�iilor
bugetare prev�zute la lit. b);

d)obliga�ii bugetare cu termene de plat� viitoare,
s-a trecut la stingerea obligatiilor bugetare astfel:

- suma de ….. lei (RON) înscrisa la pct. 19 din Declaratia privind
obligatiile de plata din data de 23.10.2003, a fost stinsa partial cu F.V. din data de
24.10.2002, diferenta devenind obligatie de plata neachitata la 31 decembrie a anului
precedent;

- suma de ….. lei (RON) înscrisa la pct. 19 din Declaratia privind
obligatiile de plata din data de 22.01.2003, a fost stinsa prin F.V. din data de
22.01.2003, 23.04.2003, 23.07.2003 si partial cu F.V. din data de  24.10.2003.

Fata de cele prezentate si de dispozitiile legale anterior citate, se retine ca masura
prin care organele de impunere ale Administratiei Finantelor Publice Drobeta Tr.
Severin au stabilit în sarcina societatii contestatoare obligatia de a achita la bugetul de
stat accesorii în suma de ….. lei (RON) aferente impozitului pe venit microîntreprinderi,
a fost dispusa cu respectarea prevederilor legale, fapt ce determina respingerea ca
neîntemeiata a contestatiei formulata de SC X  SRL din loc. Drobeta Tr. Severin.
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Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul art. 83, alin.1,
lit.b, art.115, alin.1, coroborat cu art.179, art.180, art.186, alin.1 si art.199 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se:

D E C I D E :

Respingerea contestatiei formulata de SC X SRL din loc. Drobeta Tr. Severin ca
neintemeiata.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate
fi contestata la Tribunalul Mehedinti, în termen de 6 luni de la data comunicarii,
conform prevederilor legale.


