
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUIB 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                     
                                              DECIZIA  nr. 686 din 23 august 2012
                                                                 

Cu adresele nr. ...../24.07.2012 şi nr. ...../24.07.2012, înregistrate la DirecŃia Generală a
FinanŃelor PubliceB sub nr. ...../25.07.2012 şi nr. 327...../26.07.2012, Administra Ńia Finan Ńelor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii  a înaintat dosarele contesta Ńiilor  formulate de S.C. “X”
S.R.L. din A, str. ......, nr. ...., jud.B, CUI ....., împotriva Deciziilor referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii nr. ..... din 11.06.2012 şi nr. ..... din 15.06.2012 întocmite de A.F.P.C.M..

Obiectul contesta Ńiilor îl constituie suma totală de ..... lei  reprezentând dobânzi şi
penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe profit şi contribuŃiilor sociale, din care:

- ..... lei - accesorii cuprinse în Decizia nr. ..... din 11.06.2012;
- ..... lei - accesorii cuprinse în Decizia nr. ..... din 15.06.2012.

Contesta Ńiile au fost depuse în termenul legal de 30 de zile  prevăzut de art. 207
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX
“SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”, respectiv actele
atacate au fost primite de societatea contestatoare la data de 19.06.2012 şi la data de
25.06.2012, iar contestaŃiile au fost depuse şi înregistrate la A.F.P.C.M.B sub nr....../17.07.2012
şi nr....../17.07.2012. 

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiilor.

I. Sus Ńinerile societ ăŃii contestatoare sunt urm ătoarele: 
- Adresa nr....../17.07.2012:
"[...] am constatat că o parte din penalităŃile de întârziere au fost calculate şi prin dec nr ....2/08.11.2011 iar

pentru altele, perioadele nu au fost corect stabilite.
Exemplific cu următoarele:
2 Impozit pe profit - declaraŃia 100 nr ...../27.07.2011 în valoare de ..... lei a fost stins prin OP ...../23.12.2011

şi au fost calculate dobânzi pentru perioada 17.10.2011 la 28.05.2012, ..... lei pentru 224 zile, corect fiind 17.10.2011
pentru 67 zile în sumă de ..... lei. DiferenŃa ..... lei.

.....1 CAS societate declaraŃia 112/21.07.2011 în valoare de ..... lei au fost calculate penalităŃi de întârziere
cu cota de 15% pentru aceiaşi contribuŃie şi sumă au fost calculate şi prin decizia nr ..../08.11.2011 la pagina 2 cu
cota de 5%, adică suma de .... lei. DiferenŃa ..... lei.

431 CASS societate declaraŃia 112/21.07.2011 în valoare de ..... lei, au fost calculate penalităŃi de întârziere
cu cota de 15% pentru aceiaşi contribuŃie şi sumă au fost calculate şi prin decizia nr ...../08.11.2011 la pagina 2 cu
cota de 5%, adică suma de ..... lei. DiferenŃa ..... lei.

432 CASS salariat declaraŃia 112/21.07.2011 în valoare de ..... lei au fost calculate penalităŃi de întârziere cu
cota de 15% pentru aceiaşi contribuŃie şi sumă au fost calculate şi prin decizia nr ....../08.11.2011 la pagina 2 cu cota
de 5%, adică ..... lei. DiferenŃa ..... lei.

.....6 ContribuŃie pentru accidente de muncă şi boli profesionale din declaraŃia 112/21.07.2011, suma de .....
penalităŃi de întârziere au fost calculate atât prin decizia nr ...../11.06.2012 cât şi prin decizia nr ...../08.11.2011 la
pagina 8, în sumă de .... lei. DiferenŃa ...... lei.

422 Şomaj salariat - declaraŃia 112/21.07.2011 - suma ..... penalităŃi de întârziere au fost calculate prin
decizia nr ...../11.06.2012 şi decizia nr 42/08.11.2011 la pagina 9 - în sumă de ..... lei. DiferenŃa ..... lei.

423 ContribuŃie la fondul de garantare al creanŃelor salariale - declaraŃia 112/21.07.2011 - suma..... lei
penalităŃi de întârziere au fost calculate prin decizia nr ...../11.06.2012 şi decizia nr 42/08.11.2011 la pagina 10 -
suma ... lei. DiferenŃa ..... lei.

FaŃă de cele menŃionate, respectuos vă rugăm să verificaŃi şi să emiteŃi o nouă decizie de plată accesorii
diminuată cu ..... lei care să înlocuiască decizia referitoare la plata accesorii nr ...../11.06.2012."

- Adresa nr....../17.07.2012:
"[...] 1. Referitor la accesoriile datorate pentru impozitul pe profit în valoare de ..... lei, acestea au fost

calculate şi prin decizia ...../11.06.2012.
2. Accesoriile datorate pentru CAS asiguraŃi de ..... lei.
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Suma debit pentru care au fost calculate aceste accesorii, a fost stabilită în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale,
în acest sens fiind emisă decizia de impunere nr. ...../21.05.2012, primită de noi în 29.05.2012, iar debitul de ..... lei a
fost achitat în 27.04.2012.

În consecinŃă accesoriile de ..... lei, de la CAS asiguraŃi cât şi cele de ..... de la impozit pe profit, societatea
nu le datorează. [...]."

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei, precum şi având în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada verificată, au rezultat următoarele:

1) * Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ...../11.06.2012
întocmită de A.F.P.C.M.B pentru S.C. “X” S.R.L. din A, s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de
întârziere în sumă totală de ..... lei  aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe profit,
impozitului pe veniturile din salarii, vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu
handicap neîncadrate şi contribuŃiilor sociale. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 25
iulie 2011 - 28 mai 2012.

FaŃă de accesoriile în sumă totală de ..... lei, societatea comercială formulează
contestaŃie pentru dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă de ..... lei  (..... lei + ..... lei) aferente
impozitului pe profit şi contribuŃiilor sociale.

a) Referitor la dobânzile contestate în sum ă de ..... lei aferente impozitului pe profit:

Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../11.06.2012 au fost calculate
dobânzi în sumă de ..... lei pentru impozitul pe profit în sumă de ..... lei datorat la trimestrul II
2011, declarat de societatea comercială prin DeclaraŃia 100 nr....../25.07.2011 şi neachitat la
termenul de plată care a fost data de 25 iulie 2011. Dobânzile au fost calculate pentru perioada
17.10.2011 - 28.05.2012 (224 zile întârziere).

MenŃionăm că prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../11.06.2012
au fost actualizate dobânzile datorate de societatea comercială pentru neachitarea la termenul
de scadenŃă a impozitului pe profit în sumă de ..... lei, anterior datei de 17 octombrie 2011 fiind
calculate dobânzi printr-o altă decizie referitoare la obligaŃiile de plată accesorii.

Precizăm că aferent obligaŃiei de plată privind impozitul pe profit în sumă de ..... lei
rămasă nestinsă după împlinirea termenului de 60 de zile de la scadenŃă, au fost calculate şi
penalităŃi de întârziere în sumă de ..... lei (15% x ..... lei), însă această sumă nu a fost
contestată de societatea comercială.

* Societatea comercială susŃine că nu datorează dobânzile în sumă de ..... lei, parte din
dobânzile în sumă de ..... lei stabilite prin decizia contestată, întrucât impozitul pe profit datorat
în sumă de ..... lei a fost achitat la data de 23.12.2011, fiind datorate doar dobânzi în sumă de
..... lei calculate pentru 67 zile întârziere.

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, actualizată, precizează
următoarele:

“Art. 119. - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. [...].

Art. 120. - Dobânzi
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenŃă şi pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv. [...].”

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă următoarele:

Conform fişei analitice privind impozitul pe profit, referatului nr.EAPM ...../06.06.2012 şi
borderoului de scădere a obligaŃiilor fiscale nr....../06.06.2012, documente emise de
A.F.P.C.M.B, impozitul pe profit în sumă de ..... lei aferent trimestrului II 2011 şi declarat de
societatea comercială prin DeclaraŃia 100 nr. ...../25.07.2011, a fost achitat doar parŃial la data
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de 23 decembrie 2011, respectiv suma de ..... lei, cu întârziere faŃă de termenul legal de plată
care a fost data de 25 iulie 2011. 

DiferenŃa de impozit pe profit în sumă de ..... lei (..... lei - ..... lei) a fost stinsă la data de
28.05.2012 prin utilizarea viramentului efectuat de societatea comercială în contul unic - buget
de stat.

Precizăm că la stingerea obligaŃiilor de plată datorate bugetului general consolidat de
societatea comercială au fost avute în vedere prevederile art.114 şi art.115 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, respectiv viramentele efectuate de societate în
contul unic au fost distribuite de organul fiscal teritorial pentru stingerea obligaŃiilor fiscale
principale sau accesorii, în ordinea vechimii. 

Conform prevederilor art.120 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenŃă şi pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Rezultă astfel că pentru obligaŃia de plată privind impozitul pe profit în sumă de ..... lei
aferentă trimestrului II 2011, neachitată la termenul de scadenŃă care a fost data de 25.07.2011,
societatea comercială datoreaz ă dobânzi în sumă de ..... lei , calculate astfel:

- ..... lei x   67 zile (17.10.2011 - 23.12.2011) x 0,04% = ..... lei
-   ..... lei x 157 zile (24.12.2011 - 28.05.2012) x 0,04% = ..... lei
Având în vedere că prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii

nr....../11.06.2012, aferent impozitului pe profit au fost calculate dobânzi în sumă de ..... lei, iar
societatea comercială datorează dobânzi în sumă de ..... lei, aşa cum am arătat mai sus, rezultă
că dobânzile în sumă de ..... lei  (..... lei - ..... lei) nu sunt datorate  bugetului general consolidat,
această sumă urmând a fi dată la scădere.

FaŃă de cele prezentate mai sus şi faŃă de dobânzile în sumă de ..... lei aferente
impozitului pe profit contestate de societatea comercială, în conformitate cu prevederile art.120
alin.(1) din Codul de procedură fiscală, actualizat, se va admite par Ńial contesta Ńia formulată
pentru suma de ..... lei  şi se va respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulată pentru suma
de ..... lei  (..... lei - ..... lei).

b) Referitor la penalit ăŃile de întârziere contestate în sum ă de ..... lei aferente
contribu Ńiilor sociale:

* Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../11.06.2012 au fost
calculate penalităŃi de întârziere în sumă totală de ..... lei aferente contribuŃiilor sociale în sumă
de ..... lei datorate pentru luna iunie 2011, declarate de societatea comercială prin DeclaraŃia
rectificativă nr. 29 din 21 iulie 2011 şi neachitate la termenul de plată care a fost data de 25 iulie
2011. PenalităŃile de întârziere au fost calculate pentru perioada 25.07.2011 - 27.04.2012 (277
zile întârziere), prin aplicarea cotei de 15% asupra sumelor rămase nestinse după împlinirea
termenului de 60 de zile de la scadenŃă.

Conform Anexei la Decizia nr....../11.06.2012, penalităŃile în sumă totală de ..... lei au fost
calculate astfel:

- ..... lei pentru contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de ..... lei

- ..... lei pentru contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorată de angajator în sumă de ..... lei

- ..... lei pentru contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în
sumă de ..... lei

- ..... lei pentru contribuŃia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata
creanŃelor sociale în sumă de..... lei

- ..... lei pentru contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator în sumă de
..... lei
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- ..... lei pentru contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în sumă de
..... lei.

* Societatea comercială susŃine că nu datorează penalităŃile de întârziere în sumă de .....
lei, parte din penalităŃile în sumă totală de ..... lei aferente contribuŃiilor sociale daclarate prin
DeclaraŃia rectificativă nr.........../21.07.2011, stabilite prin decizia contestată prin aplicarea cotei
de 15% la suma neachitată, întrucât pentru acelaşi tip de contribuŃie şi pentru aceeaşi sumă au
mai fost calculate penalităŃi în cotă de 5% prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii
nr....../08.11.2011.

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, actualizată, precizează
următoarele:

“Art. 119. - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. [...].

Art. 1201. - PenalităŃi de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru
neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale. 

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se datorează şi nu se calculează
penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale principale stinse;
    b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de întârziere este de 5% din
obligaŃiile fiscale principale stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de întârziere este de 15% din obligaŃiile
fiscale principale rămase nestinse. [...].”

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă următoarele:

Din analiza Anexei la Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr.42/08.11.2011,
anterioară, a rezultat faptul că aferent contribuŃiilor sociale în sumă totală de ..... lei, din care:
..... lei  contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator, ..... lei contribuŃia de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, ..... lei contribuŃia
individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi,..... lei contribuŃia angajatorilor
pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor sociale, ..... lei contribuŃia pentru asigurări de
sănătate datorată de angajator şi ..... lei contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la
asiguraŃi, sume declarate suplimentar de societatea comercială prin DeclaraŃia rectificativă
nr.29/21.07.2011, au fost calculate doar dobânzi pentru neplata la termenul legal, nu şi
penalităŃi de întârziere.

Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../08.11.2011 au fost calculate
penalităŃi de întârziere în cotă de 5% aferent altor sume, respectiv aferent contribuŃiilor sociale
declarate iniŃial de societatea comercială prin DeclaraŃia 112 nr.INTERNT-....../21.07.2011.

Rezultă astfel că, prin calcularea penalităŃilor de întârziere aferente contribuŃiilor sociale
în sumă totală de ..... lei declarate prin DeclaraŃia rectificativă nr......./21.07.2011, penalităŃi
cuprinse în Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../11.06.2012, contestată, nu
au fost dublate obligaŃiile de plată accesorii, aşa cum eronat se susŃine în contestaŃie.

În plus, precizăm următoarele:
Conform prevederilor art.1201 alin.(2) lit.b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de

procedură fiscală, actualizată, dacă stingerea obligaŃiilor de plată se realizează în următoarele
60 de zile de la termenul scadent, nivelul penalităŃii de întârziere este de 5% din obligaŃiile
fiscale principale stinse.

Conform prevederilor art.1201 alin.(2) lit.c) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată, după împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la lit. b), nivelul
penalităŃii de întârziere este de 15% din obligaŃiile fiscale principale rămase nestinse.

Rezultă astfel că prin calculul penalităŃilor prin aplicarea cotei de 5% şi prin aplicarea
cotei de 15% nu se dublează obligaŃiile de plată accesorii ale unui contribuabil, întrucât cota de
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5% se aplică asupra obligaŃiilor fiscale principale stinse cu întârziere, iar cota de 15% se aplică
asupra obligaŃiilor fiscale principale rămase nestinse (obligaŃie de plată declarată - plată
parŃială).

FaŃă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.1201 din Codul de
procedură fiscală, actualizat, se va respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulată pentru
penalităŃile de întârziere în sumă totală de ..... lei  aferente contribuŃiilor sociale.

2) Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ...../15.06.2012  întocmită
de A.F.P.C.M.B pentru S.C. “X” S.R.L. din A, s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în
sumă totală de ..... lei  (..... lei + ..... lei) aferente impozitului pe profit şi contribuŃiei individuale de
asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi. 

Societatea comercială contestă integral accesoriile în sumă de ..... lei.

a) Referitor la dobânzile şi penalit ăŃile de întârziere contestate în sum ă de ..... lei
(..... lei + ..... lei) aferente impozitului pe pro fit:

* Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../15.06.2012 au fost
calculate dobânzi în sumă de ..... lei şi penalităŃi de întârziere în sumă de ..... lei pentru impozitul
pe profit în sumă de ..... lei, parte din suma datorată la trimestrul II 2011, declarată de
societatea comercială prin DeclaraŃia 100 nr....../25.07.2011 şi neachitată la termenul de plată
care a fost data de 25 iulie 2011. Dobânzile au fost calculate pentru perioada 25.07.2011 -
23.12.2011 (151 zile întârziere).

* Societatea comercială susŃine că nu datorează accesoriile în sumă totală de ..... lei,
întrucât acestea sunt dublate, fiind calculate şi prin Decizia nr....../11.06.2012.

* Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei, au rezultat următoarele:

Impozitul pe profit în sumă de ..... lei, aferent căruia au fost calculate accesorii prin
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr...... din 15.06.2012, contestată, este parte
integrantă din impozitul pe profit în sumă de ..... lei datorat de societatea comercială la trimestrul
II 2011 şi declarat prin DeclaraŃia 100 nr....../25.07.2011. Prin decizia contestată, aferent sumei
de ..... lei au fost calculate dobânzi pentru perioada 25.07.2011 - 23.12.2011, precum şi
penalităŃi de întârziere pentru perioada 25.07.2011 - 23.12.2011.

Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ....... din 08.11.2011,
anterioară, aferent impozitului pe profit în sumă de ..... lei datorat la trimestrul II 2011 şi declarat
prin DeclaraŃia 100 nr....../25.07.2011, neachitat la termenul de scadenŃă, au fost calculate
dobânzi pentru perioada 25.07.2011 - 17.10.2011.

De asemenea, aferent aceluiaşi impozit pe profit în sumă de ..... lei, prin Decizia
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr...... din 11.06.2012, anterioară, au fost calculate
dobânzi în continuare începând cu data de 17.10.2011 şi până la data de 28.05.2012, precum şi
penalităŃi de întârziere pentru perioada 25.07.2011 - 28.05.2012.

Rezultă astfel că dobânzile şi penalităŃile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr....../15.06.2012, contestată, au fost dublate, pentru aceeaşi sumă
şi aceeaşi perioadă fiind calculate anterior dobânzi prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii nr. 42 din 08.11.2011 (perioada 25.07.2011 - 17.10.2011) şi prin Decizia referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr...... din 11.06.2012 (perioada 17.10.2011 - 28.05.2012), precum
şi penalităŃi de întârziere prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr...... din
11.06.2012 (perioada 25.07.2011 - 28.05.2012).

FaŃă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.119 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se va admite contesta Ńia formulată
pentru suma totală de ..... lei , din care ..... lei dobânzi şi ..... lei penalităŃi de întârziere aferente

5



impozitului pe profit, calculate prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr...... din
15.06.2012.

b) Referitor la dobânzile şi penalit ăŃile de întârziere contestate în sum ă de ..... lei
(..... lei + ..... lei) aferente contribu Ńiei individuale de asigur ări sociale re Ńinut ă de la
asigura Ńi:

* Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../15.06.2012 au fost
calculate dobânzi în sumă de ..... lei şi penalităŃi de întârziere în sumă de ..... lei pentru
contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de ..... lei, parte din
suma datorată pentru luna august 2011, declarată de societatea comercială prin DeclaraŃia 112
nr......-20/22.09.2011 şi neachitată la termenul de plată care a fost data de 26 septembrie 2011.
Accesoriile au fost calculate pentru perioada 05.01.2012 - 27.04.2012 (112 zile întârziere).

* Societatea comercială susŃine că suma pentru care au fost calculate accesoriile în
cuantum de ..... lei a fost stabilită în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, în acest sens fiind emisă
decizia de impunere nr....../21.05.2012, primită de societate în data de 29.05.2012, iar debitul în
sumă de ..... lei a fost achitat în data de 27.04.2012, deci înainte de comunicarea acestuia.

* Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei, au rezultat următoarele:

Prin DeclaraŃia 112 nr......-20/22.09.2011, S.C. "X" S.R.L. a declarat ca obligaŃie de plată
privind contribuŃia individuală reŃinută de la asiguraŃi aferentă lunii august 2011 suma de ..... lei,
cu termen de plată 25 septembrie 2011, obligaŃie nestinsă la termenul scadent.

Cu ordinul de plată nr...... din 28 octombrie 2011, societatea comercială a virat în contul
unic - bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale suma de ..... lei, sumă care a fost
distribuită de sistemul informatic al A.F.P.C.M.B pentru stingerea parŃială a contribuŃiei
individuale reŃinută de la asiguraŃi declarată de societate pentru luna august 2011.

Cu adresa nr.118269/18.11.2011, înregistrată la A.F.P.C.M.B sub nr....../22.11.2011,
Banca Transilvania a formulat în numele S.C. "X" S.R.L. cererea de îndreptare a erorii materiale
cuprinsă în ordinul de plată nr....../28.10.2011 în sumă de ..... lei, fiind operat incorect CUI
beneficiar, respectiv Trezoreria Ploieşti în loc de S.C. Y.

Urmare acestei adrese, A.F.P.C.M.B a întocmit Nota de corecŃie nr....../28.11.2011 şi
Referatul nr....../28.11.2011 prin care a fost stronată plata în sumă de ..... lei efectuată în data
de 28.10.2011 cu OP nr...... în contul contribuŃiei individuale reŃinută de la asiguraŃi declarată de
societate pentru luna august 2011.

Prin Referatul nr....../21.05.2012, A.F.P.C.M.B a procedat la repunerea debitului în sumă
de ..... lei reprezentând contribuŃia individuală reŃinută de la asiguraŃi declarată de societate
pentru luna august 2011, în acest fel fiind refăcută situaŃia existentă înainte de plata eronată
efectuată de societate cu OP nr....../28.10.2011. Termenul scadent pentru suma de ..... lei a
rămas tot termenul legal de plată pentru obligaŃiile aferente lunii august 2011, respectiv data de
26 septembrie 2011. 

Pentru repunerea debitului în sumă de ..... lei, A.F.P.C.M.B a întocmit Decizia de
impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale
nr....../21.05.2012, primită de societate în data de 29.05.2012.

Facem precizarea că, potrivit art. 111 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată, termenul de scadenŃă este termenul limită pentru achitarea
obligaŃiilor fiscale, în cazul analizat, data de 25 a lunii următoare celei în care a luat naştere
obligaŃia de plată a contribuŃiei individuale de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi, respectiv
data de 25 septembrie 2011, după expirarea acestui termen organele fiscale putând să
calculeze dobânzi pentru obligaŃia neachitată.

Termenul de plată precizat la art. 111 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată, respectiv data de 5 a lunii următoare, când data primirii actului
administrativ fiscal este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună, şi data de 20 a lunii următoare,
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când data primirii actului administrativ fiscal este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, prezintă
relevanŃă în cadrul procedurii de executare silită a creanŃei fiscale, fiind un termen de
conformare voluntară la plată, după expirarea căruia organele fiscale putând demara procedura
de executare silită.

Astfel, întrucât obligaŃia de plată a sumei de ..... lei reprezentând contribuŃie individuală
de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi a fost declarată de societate prin DeclaraŃia 112
nr......-20/22.09.2011, rezultă că termenul de scadenŃă a fost data de 26 septembrie 2011,
neavând relevanŃă din punct de vedere al calculului de dobânzi şi penalităŃi de întârziere data la
care a fost primită Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale nr....../21.05.2012. 

Precizăm că în baza Referatului nr....../06.06.2012 A.F.P.C.M.B a procedat la reglarea
fişei pe plătitor prin reconsiderarea ordinii de stingere a obligaŃiilor, fiind respectate întocmai
prevederile art.114 şi art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
actualizată, respectiv viramentele efectuate de societate în contul unic au fost distribuite de
organul fiscal teritorial pentru stingerea obligaŃiilor fiscale principale sau accesorii, în ordinea
vechimii. Conform acestui document, suma de ..... lei a fost stinsă parŃial cu ordinul de plată din
data de 23.12.2011, respectiv suma de ..... lei, diferenŃa de ..... lei (..... lei - ..... lei) fiind stinsă cu
ordinul de plată din data de 27.04.2012.

FaŃă de cele prezentate mai sus,  rezultă că în mod legal organul fiscal teritorial a calculat
dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ..... lei (..... lei + ..... lei) aferente contribuŃiei
individuale de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de ..... stinsă la data de
27.04.2012, cu întârziere faŃă de termenul scadent care a fost data de 26.09.2011, drept pentru
care, în conformitate cu prevederile art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se va respinge ca neîntemeiat ă
contesta Ńia formulată pentru suma de ..... lei .

IV. Concluzionând analiza pe fond  a contestaŃiilor formulate de S.C. “X” S.R.L. din A,
jud.B, în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) şi (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată, se

                                            D E C I D E :

1. Admiterea par Ńială a contesta Ńiilor  pentru suma totală de ..... lei  (..... lei + ..... lei)
reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe profit, şi pe cale de
consecinŃă anularea parŃială a Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ..... din
11.06.2012 pentru suma de ..... lei dobânzi aferente impozitului pe profit şi anularea parŃială a
Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ..... din 15.06.2012 pentru suma de ..... lei
dobânzi (..... lei) şi penalităŃi de întârziere (..... lei) aferente impozitului pe profit.

2. Respingerea contesta Ńiilor ca neîntemeiate  pentru suma totală de ..... lei , din care:  
- ..... lei dobânzi aferente impozitului pe profit cuprinse în Decizia nr....../11.06.2012;
- ..... lei penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiilor sociale cuprinse în Decizia                 

nr....../11.06.2012;
- ..... lei dobânzi (..... lei) şi penalităŃi de întârziere (..... lei) aferente contribuŃiei               

individuale de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi, cuprinse în Decizia nr....../15.06.2012.

3. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată
în termen de 6 luni de la data primirii la TribunalulB.

                            DIRECTOR  EXECUTIV,
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