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DECIZIA NR. 13 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresa nr.X de c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul 
în X, jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiat� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii �i care vizeaz� suma de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
din salarii.   
                
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
              Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
     I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine faptul 
c�, societatea a achitat în termenul prev�zut de lege contravaloarea 
impozitului pe venitul din salarii. 
          Impozitul pe venitul din salarii scadent la data de X, s-a achitat în 
data de X, pl�tit prin intemediul b�ncii.     
           Concluzionând, contestatoarea solicit� efectuarea corec�iilor care se 
impun, dat fiind extrasul de cont bancar depus spre justificare a pl��ii 
efectuate la zi, f�r� nicio întârziere.  
  
   II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice pentru contribuabili mijlocii, în temeiul art.88 lit.c) �i art.119 
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din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, au procedat la calcularea prin aplica�ia informatic� 
Eviden�a analitic� pe pl�titor, pentru plata cu întârziere a impozitului pe 
veniturile din salarii, major�ri de întârziere în sum� de X lei, consemnând în 
referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, urm�toarele: 
           Suma de X lei reprezentând impozitul pe venitul din salarii cu 
scaden�a la X, societatea a achitat prin OP nr.326 impozitul pe veniturile din 
salarii în data de X, care au fost debita�i în fi�a de eviden�� pe pl�titor în 
data de X �i care a generat accesorii aferente unei zile de întârziere în 
sum� de X lei.      
           S-a solicitat Trezoreriei X comunicarea datei pl��ii pentru OP X. 
           Trezoreria X confirm� faptul c�, ordinul de plat� a intrat electronic 
în contul de impozit pe veniturile din salarii, data ordinului �i data pl��ii 
fiind cele operate de banc� cu X, conform extrasului de cont emis de 
Trezorerie.                       
 
            III. Având în vedere contesta�ia formulat�, motivele invocate 
de peti�ionar� �i prevederile actelor normative în vigoare, se 
re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în mod corect �i 
legal, organele fiscale au stabilit în sarcina petentului 
major�ri de întârziere prin decizia referitoare la obliga�iile de 
plat�  accesorii  aferente obliga�iei fiscale, întocmit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, 
în condi�iile în care contul pl�titorului a fost debitat în data de X, iar 
suma a fost încasat� în contul bugetar corespunz�tor pe X, în 
interiorul termenului de 3 zile lucr�toare. 
 
             In fapt, SC X SRL - Sucursala X �i-a individualizat debitul în sum� 
de X lei reprezentând impozit pe veniturile din salarii, cu scaden�a în data 
de X. 
 
           Obliga�ia impozitului pe veniturile din salarii în sum� X lei a fost 
achitat� cu OP nr.Xdin data de X, astfel cum rezult� din copia Extrasului de 
cont existent la dosarul cauzei. 
 
           Urmare analizei fi�ei sintetice pe pl�titor a societ��ii SC X SRL Sibiu 
- Sucursala X s-a constatat c� ordinul de plat� nr.X ce cuprinde impozitul 
pe veniturile din salarii în sum� de X lei figureaz� în baza de date la data 
pl��ii cu X. 
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           Societatea comercial� X SRL - Sucursala X a argumentat c� 
impozitul pe veniturile din salarii, reprezentând baza de calcul a 
accesoriilor, a fost achitat la data scaden�ei de X, contestatorul anexând în 
acest sens Extrasul de cont pentru data de Xdin care rezult� data debit�rii 
contului pl�titorului, respectiv X. 
 
            Având în vedere acest fapt, Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii – Compartimentul eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
solicitat l�muriri Trezoreriei municipiului X. 
 
           Prin adresa de r�spuns nr. X se comunic� faptul c� “Din verific�rile 
înregistr�rii referitoare la OPT X în sum� de X, emis de c�tre SC X SRL, v� 
comunic�m c� data OPT este data de X data pl��ii �i data documentului 
sunt date transmise electronic de c�tre banca pl�titorului.” 
 
           Organul fiscal a întocmit Decizia nr. X referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, prin care a calculat pentru 
perioada X, major�ri de întârziere în sum� de X lei aferente impozitului pe 
veniturile din salarii în sum� de X lei. 
 
          In drept, spe�ei îi sunt incidente prevederile Ordonan�ei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
    Art.114 “Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii 
      (1) Pl��ile c�tre organele fiscale se efectueaz� prin intermediul 
b�ncilor, trezoreriilor �i al altor institu�ii autorizate s� deruleze 
opera�iuni de plat�. 
    (3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii 
este: 
         c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la care 
b�ncile debiteaz� contul pl�titorului pe baza instrumentelor de 
decontare specifice, astfel cum aceast� informa�ie este transmis� prin 
mesajul electronic de plat� de c�tre institu�ia bancar� ini�iatoare, 
potrivit reglement�rilor specifice în vigoare, cu excep�ia situa�iei 
prev�zute la art.121, data putând fi dovedit� prin extrasul de cont al 
contribuabilului;” 
     Art.119 “Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
       (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 
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          Din interpretarea dispozi�iilor normative invocate, se desprinde 
concluzia c� accesoriile se calculeaz� asupra obliga�iilor bugetare datorate 
�i neachitate la scaden��. 
 
          A�a cum prevede �i art.121 alin.1 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
      “Major�ri de întârziere în cazul pl��ilor efectuate prin decontare 
bancar� 
(1) Nedecontarea de c�tre unit��ile bancare a sumelor cuvenite 
bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucr�toare de la data 
debit�rii contului pl�titorului, nu îl exonereaz� pe pl�titor de obliga�ia 
de plat� a sumelor respective �i atrage pentru acesta major�ri de 
întârziere la nivelul celor prev�zute la art.120, dup� termenul de 3 
zile.” 
 
          Din textele de lege enun�ate mai sus, reiese c� în situa�ia în care 
unit��ile bancare deconteaz� sumele cuvenite bugetului de stat în termen 
de 3 zile lucr�toare, nu se percep în sarcina pl�titorului major�ri de 
întârziere . 
 
          Potrivit extrasului de cont emis de banc�, aflat în copie la dosarul 
cauzei, se eviden�iaz� debitarea contului pl�titorului SC X SRL Sibiu - 
Sucursal X în data de X, cu suma de X lei reprezentand impozit pe 
veniturile din salarii. 
          Incasarea debitului, a�a cum reiese din extrasul de cont de la 
Trezoreria X, a avut loc în data de X. 
 
          �inând cont de cele enun�ate anterior, contul bugetar a fost 
creditat la data de X, în termenul legal de plat�. 
 
           Pe cale de consecin��, societatea contestatoare nu datoreaz� 
accesoriile în sum� de X lei aferente impozitului pe veniturile din salarii 
calculate prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr.X. 
            
       
           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.1 �i alin.2 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se  
 
                                                 DECIDE: 
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              Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL - Sucursala X pentru 
suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului 
pe veniturile din salarii �i anularea Deciziei nr. X referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
 
            Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen de 
6 luni de la comunicare. 
 
 
 

Director Coordonator 
 
 
 
 


