
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL MARAMURES
BIROUL SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

                    Decizia nr.18 din 25.03.2009 

Directia Generala a Finantelor Publice  a fost sesizata  de
catre  Administratia Finantelor Publice prin adresa nr.
/20.02.2009, asupra contestatiei depuse de SC X SRL ,
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice in data de
23.02.2009. 

Contestatia a fost formulata impotriva deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.
/10.01.2009 , emisa de Administratia Finantelor Publice  si are ca
obiect suma totala reprezentand:

- majorari de intarziere aferente impozitului pe                        
           veniturile din salarii;

- majorari de intarziere aferente impozitului pe profit;
- majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea 

                       adaugata;
- majorari de intarziere aferente contributiei de                       

            asigurari sociale datorata de angajator;
- majorari de intarziere aferente contributiei indiviuale            

            de asigurari sociale retinuta de la asigurati;
 - majorari de intarziere aferente contributiei de                      

             asigurari pentru somaj datorata de angajator;
- majorari de intarziere aferente contributiei                            

           individuale de asigurari pentru somaj retinuta de la              
            asigurati;

 - majorari de intarziere aferente contributiei pentru                
           concedii si indemnizatii de la persoane juridice;

- majorari de intarziere aferente contributiei pentru                 
           asigurari de sanatate retinuta de la asigurati;

- majorari de intraziere aferente contributiei pentru 
                      asigurari de sanatate datorate de angajator;
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- majorari de intarziere aferente contributiei                            
           angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata           
           creantelor sociale;

 - majorari de intarziere aferente contributiei de                      
             asigurare pentru accidente de munca si boli                       
             profesionale datorate de angajator.

 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207
alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata.

Constatand ca in speta sunt indeplinite conditiile prevazute
de art. 205 alin (1) si art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, Directia Generala a Finantelor Publice  
este investita sa se pronunte asupra contestatiei.

I. Prin contestatia formulata SC X SRL  solicita anularea
actului administrativ fiscal atacat motivand urmatoarele:

 Accesoriile calculate de organele fiscale din cadrul
Administratiei Finantelor Publice  nu au nici un temei legal,
intrucat obligatiile fiscale aferente anilor 2007 si 2008 au fost
achitate in termen legal.

 Platile efectuate reprezinta obligatiile fata de bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale precum si fata de
bugetul de stat , aferente salariilor din cursul anului 2008, astfel
majorarile de intarziere calculate de organele fiscale sunt
nejustificate si solicita stingerea lor. 
   

II. Prin decizia   referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr./10.01.2009, emisa in baza art. 88
lit.c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice au stabilit in sarcina SC X
SRL  majorari de intarziere in suma totala de () lei  datorate
pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor
sociale si a altor venituri ale bugetului general consolidat .  

III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei,
constatarile organelor  fiscale, documentele existente la dosarul
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cauzei  precum si actele normative invocate de organele fiscale ,
s-au retinut urmatoarele:

 Directia Generala a Finantelor Publice  este investita sa
se pronunte daca  SC X SRL datoreaza majorarile de
intarziere in suma de () lei stabilite prin decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale
nr./09.01.2009, emisa de organele fiscale din cadrul
Administratiei Finantelor Publice   . 

In fapt,   conform fisei sintetice pe platitor, existenta la
dosarul cauzei, SC X SRL nu a achitat la scadenta obligatiile
fiscale  reprezentand impozit pe veniturile din  salarii, impozit pe
profit, taxa pe valoarea adaugata, contributii  datorate bugetelor
asigurarilor sociale,  contributia de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, contributii pentru asigurari de somaj si
sanatate , contributia pentru concedii si indemnizatii de la
persoanele juridice  si  contributia angajatorilor  pentru fondul de
garantare pentru plata creantelor sociale. 

 Pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale
datorate , organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor
Publice au emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. /10.01.2009, pentru suma totala reprezentand: majorari de
intarziere aferente impozitului pe profit, majorari de intarziere
aferente  taxei pe valoarea adaugata,   majorari de intarziere
aferente impozitului pe veniturile din salarii, majorari de intarziere
aferente contributiei de asigurari sociale datorate de angajat si
angajator , majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari
pentru somaj datorate de angajat si angajator, majorari de
intarziere aferente contributiei pentru concedii si indemnizatii
datorata de la persoane juridice , majorari de intarziere aferente
contributiei pentru asigurari de sanatate datorata angajat si
angajator , majorari de intarziere aferente contributiei
angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creantelor
sociale si majorari de intarziere aferente contributiei pentru
accidente de munca si boli profesionale.

 In drept,  art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala republicata, prevede:
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”(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest
termen majorari de intarziere.

(4) Majorarile de intarziere se stabilesc prin deci zii
intocmite in conditiile aprobate prin ordin al mini strului
economiei si finantelor , cu exceptia situatiei pre vazute la art.
142 alin (6) .“ 
       Potrivit art.120 din  acelasi act normativ care precizeaza:

“(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare
zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoar e
termenului de scadenta si pana la data stingerii su mei
datorate, inclusiv.

(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pe ntru
fiecare zi de intarziere , si poate fi modificat pr in legile
bugetare anuale.” 

Luand in considerare prevederile legale citate si
documentele existente la dosarul cauzei din care rezulta ca  SC X
SRL nu si-a achitat la scadenta obligatiile fiscale datorate
bugetului general consolidat reprezentand impozit pe profit, taxa
pe valoarea adaugata, impozit pe veniturile din salarii, contributii
datorate bugetelor asigurarilor sociale si alte obligatii datorate
bugetului general consolidat , datoreaza majorarile de intarziere
in suma totala de () calculate prin decizia nr. /10.01.2009 emisa
de  Administratia Finantelor Publice . 

Sustinerea contestatoarei ca nu datoreaza majorarile de
intarziere calculate de organele fiscale intrucat si-a achitat in
temen legal  obligatiile fiscale , nu poate fi retinuta in solutionarea
favorabila a cauzei deoarece din ordinele de plata existente in
copie la dosarul contestatiei rezulta ca obligatiile de plata
aferente salariilor au fost achitate peste termenul prevazut de art.
58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , republicata ,care
precizeaza:

“ Platitorii de salarii si de venituri asimilate sa lariilor au
obligatia de a calcula si de a retine impozitul afe rent
veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii  acestor
venituri , precum si de a-l vira la bugetul de stat  pana la data
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de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc
aceste venituri”  .

Astfel, spre exemplificare mentionam: impozitul pe veniturile
din salarii aferent lunilor ianuarie si februarie 2008 a fost achitat,
cu o intarziere de 30 zile pentru  impozitul aferent lunii ianuarie si
de o zi pentru impozitul aferent  lunii februarie; impozitul pe
veniturile din salarii aferent lunilor martie  si aprilie 2008 a fost
achitat cu o intarziere de 32 zile pentru impozitul aferent lunii
martie  si de 2 zile pentru impozitul aferent lunii aprilie; impozitul
pe veniturile din salarii aferent lunilor mai si iunie 2008 a fost
achitat cu o intarziere de 35 zile pentru impozitul pe luna mai  si
de 5 zile pentru impozitul pe luna iunie, etc.

De asemenea si contributiile aferente salariilor au fost  
achitate cu intarziere, astfel:  contributiile aferente lunilor ianuarie
si februarie 2008 au fost achitate cu ordinul de plata
nr/26.03.2008  ; contributiile aferente lunilor martie si aprilie 2008
au fost achitate cu ordinul de plata nr. /27.05.2008, contributiile
aferente lunilor mai si iunie 2008 au fost achitate  cu ordinul de
plata nr./29.07.2008,etc.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in
temeiul art. 210  si art.216 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind codul de procedura fiscala , republicata se 

                                           DECIDE 

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal in termen de 6

luni de la data comunicarii.

                                

     AVIZAT 
    BIROUL JURIDIC
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