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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a 
Finantelor  Publice  a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor 
Publice  Pentru  Contribuabili  Mijlocii-  Serviciul  Executare  silita  si 
Stingerea creantelor fiscale  prin adresa nr. cu privire la contestatia 
formulata de S.C. 

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin 
Decizia  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  aferente 
obligatiilor fiscale nr. in suma de  lei reprezentand  majorari 
de intarziere la impozit pe dividende persoane fizice.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din 
O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice   prin  biroul 
solutionarea  contestatiilor,  constatind  ca  in  speta  sunt  intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-S.C. .   contesta  suma de  lei  reprezentand majorari  de 
intarziere la plata impozitului pe dividende , conform Deciziei nr. , 
deoarece  impozitul  pe  dividende  in  suma  de  lei,  conform 
declaratiei  depuse nr.  ,  a  fost  achitata  cu O.P.  nr.,  data  ce se 
incadreaza in termenul legal de plata. 

II.-Administratia Financiara pentru Contribuabili  Mijlocii 
prin Referatul privind propunerile de solutionare a contestatiei  nr. 
face urmatoarele precizari:

Prin Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii s-a 
stabilit in sarcina S.C.   suma de lei majorari aferente impozitului 
pe dividende  persoane fizice .

Organul de inspectie fiscala mentioneaza ca  sumele stabilite 
suplimentar sunt legale deoarece data platii si data documentului 
de plata in fisa de evidenta pe platitor este 26.06.2008, asa cum 
reiese  si  din  registrul-jurnal  operatiuni  trezorerie  din  data  de 
27.06.2008,  aceste  date  fiind  transmise  electronic  de  banca 
platitorului.

Administratia Financiara Pentru Contribuabili Mijlocii propune 
respingerea  contestatiei  ca  neantemeiata,deoarece  argumentele 
de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de 
natura  sa  modifice  cele  dispuse  prin  actul  administrativ  fiscal 
atacat.

III.-Luind  in  considerare  constatarile  organului  de 
inspectie  fiscala,  documentele  existente  la  dosarul 
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contestatiei precum si actele normative in vigoare in perioada 
invocata  de  contestatoare  si  organul  de  control  se  retin 
urmatoarele:

Cauza  supusa  solutionarii  este  de  a  stabili  daca  masura 
calcularii  de catre Administratia Finanaciara Pentru Contribuabili 
Mijlocii  in sarcina S.C prin Decizia nr., a  majorarilor de intarziere 
in suma de   lei aferente  obligatiilor fiscale, este legala in conditiile in 
care   societatea   achita  prin  banca  la  termen  impozitul  aferent 
dividendelor  persoanelor  fizice(  25.06.2008)  iar  banca  vireaza  in 
Trezorerie aceasta suma  dupa o zi ( 26.06.2008).

In fapt  S.C.  achita in data de 25.06.2008 cu Ordinul de plata 
nr.  ,prin Banca Unicredit Tiriac Bank, suma de  lei reprezentand impozit 
pe venit din dividende distribuit persoanelor fizice,catre Trezoreria 

La dosarul cauzei se afla si Extrasul de cont al Bancii Unicredit 
Tiriac Bank , din care rezulta ca a fost efectuata aceasta plata de catre 
societatea contestatoare  in data de 25.06.2008.

Din  analiza  documentelor  aflate  la  dosarul  cauzei  organul  de 
solutionare a contestatiei a constatat ca in situatia Operatiuni efectuate in 
trezorerie  pentru S.C.  ,suma de  lei a fost virata prin documentul cu nr. 
in Trezoreria Slobozia in data de .

Suma  de   lei,suma  contestata,   a  fost  stabilita  prin  Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale 
nr.  pentru o zi intarziere dintre data scadenta –25.06.2008 si data 
platii decontata in Trezoreria  –26.06.2008.

In drept  cauza isi  gaseste solutionarea in prevederile art.  114 
din O.G. nr. 92/2003 ® care precizeaza :

ART. 114
    Dispoziţii privind efectuarea plăţii
    (1) Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor 
şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată.
    (2) Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, 
taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de 
întârziere(....). 
    (3) În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este:
   
    c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară,  data la care băncile debitează 
contul  plătitorului pe baza instrumentelor  de decontare specifice,  astfel  cum această 
informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară 
iniţiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei prevăzute 
la art. 121, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului;

In       conformitate cu prevederile art. 121 al (1) si (2) din O.G. nr.   
92/2003 ® :

    Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară
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 “  (1)  Nedecontarea  de  către  unităţile  bancare  a  sumelor  cuvenite  bugetului 
general consolidat,  în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului 
plătitorului,  nu  îl  exonerează  pe  plătitor  de  obligaţia  de  plată  a  sumelor 
respective  şi  atrage  pentru  acesta  majorări  de  întârziere la  nivelul  celor 
prevăzute la art. 120, după termenul de 3 zile.

(2)Pentru  recuperarea  sumelor  datorate  bugetului  şi  nedecontate  de 
unităţile bancare, precum şi a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (1), 
plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective.”

Analizand textul de lege cat si documentele ce se afla la dosarul cauzei 
rezulta ca societatea contestatoare a efectuat plata la scadenta (25.06.2008)catre 
Trezoreria    prin  banca   UniCredit  Tiriac  dar  aceasta  a  debitat  contul 
platitorului  in  data  de  26.06.2008 asa  cum  a  fost  transmisa  informatia  prin 
mesajul electronic de plata catre banca si se poate observa din extrasul depus de 
Trezoreria  la dosarul cauzei.

Iar  conform  textului  de  lege  mai  sus  mentionat  platitorul   nu  este 
exonerat  de  plata  majorarilor  de  intarziere,  pentru  recuperarea  acestora  se 
poate indrepta impotriva unitatii bancare deoarece au debitat contul in data de 
26.06.2008 si nu in data de 25.06.2008 cand s-a efectuat plata.

Avand in vedere cele prezentate in continutul prezentei decizii , 
contestatia S.C.  urmeaza a fi respinsa . 

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art.114, art. 121 al(1) si (2) din O.G. nr. 92/2003 ®(A)  coroborate cu art.
205, art.207,art.209, art.210 si art.216 al(1) din O.G. nr. 92/2003(R)(A) 
privind Codul de procedura fiscala.  
 

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 
a judetului ;

                                               D E C I D E :

Art.1.-Respingerea  contestatiei  S.C..   pentru  suma  de   lei 
reprezentand  majorari  de  intarziere  la  impozitul  pe  venit  din 
dividende.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de 
la comunicare la Tribunalul 
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