
                        D   E   C   I   Z   I   E    nr. 2565/271 din 03.12.2008 
            
     

I. Prin contestatia formulata  (...) contesta obligatiile fiscale stabilite prin
“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei
fiscale” nr....   emisa de AFPM (...), transmisa cu nr. (...) si inregistrata la (...) sub nr. 

(...) solicita exonerarea de la plata sumei de (...) lei, reprezentind majorari de
intirziere la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele
aflate in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani si in
cazul copilului cu handicap pina la implinirea virstei de 3 ani.

Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este Declaratia privind
obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 100, inregistrata la AFPM
(...)sub nr. (...)      

In sustinerea contestatiei (...) aduce urmatoarele argumente:
- in data de 16.07.2007 au fost fundamentate creditele solicitate pentru plata

drepturilor beneficiarilor OUG nr. 148/2005 si a CASS-ului aferent pentru luna iulie
2007, scadente la data de 25.08.2007.

- in luna august 2007 au fost deschise creditele pentru plata drepturilor
prevazute de OUG nr. 148/2005 cu Dispozitia bugetara nr. (...)dar nu si pentru plata
CASS.

- creditele pentru plata CASS au fost deschise in data de 25.09.2007,
impreuna cu cele aferente lunii August 2007, conform Dispozitiei bugetare nr. (...),
data la care (...) a achitat obligatia de plata privind CASS aferent lunii iulie 2007
conform extrasului de cont din data de 25.09.2007.

Pentru aceste motive solicita exonerarea de la plata sumei de (...) lei,
reprezentind majorari de intirziere la plata contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pina la
implinirea virstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pina la implinirea virstei de
3 ani.

 
II. (...) a depus Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general

consolidat, cod 100, aferenta lunii iulie 2007, inregistrata la AFPM (...) sub nr. (...) cu
obligatia de plata a contributiei de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani si in cazul
copilului cu handicap pina la implinirea virstei de 3 ani in suma de 357.288 lei.      

(...) a achitat cu intirziere suma de (...) lei prin OP nr. (...) si prin OP nr. (...).
Astfel, de la data scadenta a debitului si pina la data efectuarii platii organele

fiscale au calculat majorari de intirziere in suma de (...) lei pentru plata cu intirziere a
debitului aferent lunii iulie 2007 in suma de (...) lei reprezentind contributia de
asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
pina la implinirea virstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pina la implinirea
virstei de 3 ani.

Accesoriile au fost calculate in conformitate OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala si cu OMFP nr. 1722/2004 prin “Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii” nr. (...) si prin “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite
in urma corectiilor evidentei fiscale” nr. (...) emise de AFPM (...).

   
III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  inspectie fiscala, sustinerile

petentei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in



perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele de inspectie
fiscala, precum si referatul nr. 43962/03.12.2008, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine ca (...)a depus la AFPM (...) Declaratia privind obligatiile de plata
la bugetul general consolidat, cod 100,  cu nr. (...) cu obligatia de plata a contributiei
de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului pina la implinirea virstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pina la
implinirea virstei de 3 ani in suma de (...) lei aferenta lunii iulie 2007.

Debitul in suma de (...) lei cu termen scadent 25.08.2007 a fost achitat de
catre (...) astfel:

- cu OP nr. (...) suma de    (...) lei
- cu OP nr. (...) suma de (...)lei
(...) nu a virat la data scadenta obligatia fiscala aferenta lunii iulie 2007

reprezentind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani si in cazul
copilului cu handicap pina la implinirea virstei de 3 ani.

In sustinerea contestatiei (...) arata ca in data de 16.07.2007 au fost
fundamentate creditele solicitate pentru plata drepturilor beneficiarilor OUG nr.
148/2005 si a CASS-ului aferent pentru luna iulie 2007, scadente la data de
25.08.2007.

Prin Dispozitia bugetara nr. (...) au fost deschise creditele pentru plata
drepturilor prevazute de OUG nr. 148/2005 dar nu si cele pentru plata CASS. 

Creditele pentru plata contributiei de asigurari de sanatate pentru persoanele
aflate in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani si in
cazul copilului cu handicap pina la implinirea virstei de 3 ani aferenta lunii iulie 2007
au fost deschise  cu intarziere prin Dispozitia bugetara nr. (...) fapt ce a contribuit la
plata cu intarziere a obligatiei fiscale in suma de (...) lei.

Argumentele aduse de (...) in sustinerea contestatiei nu sunt de natura a
conduce la solutionarea favorabila a contestatiei intrucat prin neplata la termenul
scadent a obligatiei fiscale a incalcat prevederile al. 1), art. 119 Dispozitii generale
privind majorari de intarziere din OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala:     

“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor
de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere”.

In conformitate cu al. 1) si al. 7) ale art. 120 Majorari de intarziere din OG nr.
92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala:     

“(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.
          (7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere,
si poate fi modificat prin legile bugetare anuale” (...) datoreaza majorari de intirziere.

In baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prin
“Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei
fiscale” nr. (...), transmisa sub nr. (...), organele fiscale din cadrul A.F.P.M (...)au
stabilit in mod legal in sarcina (...) obligatia fiscala in suma de (...) lei, reprezentind
majorari de intirziere la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2
ani si in cazul copilului cu handicap pina la implinirea virstei de 3 ani.



Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul actelor
normative legale enumerate in prezenta decizie si coroborate cu art. 216 din O.G.
nr. 92/24.12.2003 rep. titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
actelor administrative fiscale, se 

       

                                             D     E     C     I     D    E :

1) respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru suma de (...)lei,
reprezentind majorari de intirziere la plata contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pina la
implinirea virstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pina la implinirea virstei de
3 ani.

2)  prezenta decizie se comunica la :                                                                  
                (...)
                A.F.P.M. (...)

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul (...).

                                                 DIRECTOR  EXECUTIV
                                           DR. (...)            
                

 




