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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                        M E H E D I N T I

DECIZIA Nr. 13 -2006
privind solutionarea contestatiei formulata de

SC X  SRL Drobeta Tr.Severin

Directia generala a finantelor publice a fost sesizata de Administratia finantelor
publice Dr. Tr. Severin prin adresa nr.3056/21.02.2006, înregistrata la D.G.F.P. sub
nr. 3106/21.02.2006 asupra contestatiei formulata de SC X SRL Drobeta Tr.Severin.

Contestatia a fost formulata împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de
plata accesorii afernte obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti, din
data de 30.12.2005 emisa de organele fiscale ale Administratiei finantelor publice
Drobeta Tr. Severin si are ca obiect suma de …… lei (RON), reprezentand:

- …… lei, dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata;
- ……lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe

veniturile din salarii;
- ……lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit ;
- ……lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari

sociale datorata de angajator;
- ……lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari

sociale retinuta de la asigurati;
- ….. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari

pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator;
- ….. lei, dobanzi si penalitati aferente contributiei de asigurari pentru somaj

datorata de angajator;
- ….. lei, dobanzi si penalitati aferente contributiei individuala de asigurari

pentru somaj retinuta de la asigurati;
- ……lei, dobanzi si penalitati aferente contributiei pentru asigurari de

sanatate datorata de angajator ;
- ….. lei,  dobanzi si penalitati aferente contributiei pentru asigurari de

sanatate retinuta de la asigurati.
Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 177, alin.1 din

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�.
Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 175 si art. 179, alin.1,

lit.a din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
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republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Mehedin�i este investita s�
solu�ioneze contestatia formulata de SC X SRL Drobeta Tr.Severin.

I. In sustinerea contestatiei,  SC X SRL Drobeta Tr.Severin precizeaza ca
“pentru luna septembrie 2005, luna pentru care s-au calculat accesoriile a achitat
impozite si taxe datorate bugetului consolidat de stat in data de 25.10.2005 conform
ordinelor de plata aferente vizate de banca”.

De asemenea, sustine ca  “plata s-a facut din Banca Transilvania Craiova-Dolj,
iar circuitul bancar dureaza cel putin o zi, fapt pentru care desi contul nostru se
debiteaza la data de 25.10.2005 in fisa rol sumele apar in 26.10.2005”.

II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti din data de 30.12.2005 s-a stabilit in
sarcina  SC X SRL Drobeta Tr.Severin obligatii de plata in suma totala de ….. lei
RON, reprezentand accesorii calculate pentru impozite si taxe datorate bugetului
consolidat de stat.

III. Luând în considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele
invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele
normative în vigoare pe perioada supusa controlului se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice Mehedinti
este daca  SC X SRL Drobeta Tr.Severin datoreaza dobinzi si penalitati de
intarziere in suma totala de … lei (RON) pentru impozite si taxe datorate bugetului
general consolidat, aferente lunii septembrie 2005, in conditiile in care plata
obligatiilor datorate s-a efectuat prin decontere bancara, iar debitarea contului
contestatoarei s-a facut in data de 25 octombrie  2005.

In fapt, SC X SRL Drobeta Tr.Severin a depus Declaratia privind obligatiile
de plata la bugetul general consolidat pentru luna septembrie 2005, inregistrata  la
Administratia Finantelor Publice Drobeta Tr.Severin din data de 25.10.2005 si a
achitat obligatiile datorate la termenul scadent, respectiv 25.10.2005.

Referitor la plata obligatiilor datorate, contestatoarea a depus la dosarul cauzei
urmatoarele documente :

- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat pentru
luna septembrie 2005;

- Ordine de plata;
- Extrase de cont.

Avand in vedere documentele aflate la dosarul cauzei, se retine ca in fapt
decontarea obligatiilor datorate s-a efectuat pe baza instrumentelor de decontare
bancara, respectiv ordine de plata vizate de Banca Transilvania in data de 25.10.2005.

Banca Transilvania, sucursala Craiova a efectuat decontarea platii la Trezoreria
operativa a municipiului Drobeta Tr. Severin prin sistemul electronic de plati in data
de 26.10.2005.
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In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.110, alin. 3, lit.c din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
care precizeaza:

“În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii este:
a)  [….];
b) [….];
c)  in 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. 117, data putând fi dovedit� prin
extrasul de cont al contribuabilului”.

Avand in vedere prevederile legale anterior citate, se retine ca in cazul platilor
efectuate prin decontare bancara, momentul platii este data la care banca a
debitat contul platitorului.

Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv extrasul de cont din data
de 26.10.2005 emis de Banca Transilvania, sucursala Craiova si ordinele de plata prin
care contestatoarea a achitat obligatiile datorate la bugetul general consolidat, se
retine ca data platii este 25.10.2005.

Fata de cele prezentate si avand in vedere ca SC X SRL Drobeta Tr.Severin a
prezentat documente din care rezulta ca banca a debitat contul acesteia  in data de
25.10.2005, se retine ca obligatiile datorate la bugetul general consolidat au fost
achitate la termenul legal, iar masura prin care organele fiscale au stabilit prin
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din
anul curent si din anii precedenti, din data de 30.12.2005 in sarcina contestatoarei
obligatia de a achita la bugetul general consolidat dobanzi si penalitati de intarziere in
suma totala de …. lei (RON),  a fost eronat dispusa, fapt pentru care contestatia
urmeaza sa fie admisa ca intemeiata.
           Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.110, alin.
3, lit.c, coroborat cu prevederile  art.179, art.180, si art.186 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Admiterea ca întemeiata a contestatiei formulata de  SC X SRL Drobeta
Tr.Severin  pentru suma totala de ….. lei (RON), reprezentand :

- …..lei, dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata;
- …. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe veniturile

din salarii;
- …. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit;



4

- ….. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari
sociale datorata de angajator;

- ….. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari
sociale retinuta de la asigurati;

- ….. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator;

- ….. lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari
pentru somaj datorata de angajator;

- …. lei,  dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei individuala
de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati;

- …..lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei pentru
asigurari de sanatate datorata de angajator;

- ….lei, dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei pentru
asigurari de sanatate retinuta de la asigurati.

si anularea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti, din data de 30.12.2005 emisa de
organele fiscale ale Administratiei finantelor publice Drobeta Tr. Severin.

                                      


