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DECIZIA NR.15

Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice
Re�i�a, prin adresa nr., înregistrat� la DGFP Cara�-Severin sub nr., asupra
contesta�iei formulat� de SC SA privind obliga�ia vir�rii la bugetul statului a sumei de
lei, reprezentînd:

- – dobînzi aferente impozit pe venituri salariale;
- – penalit��i întîrziere aferente impozit pe venituri salariale;
- – dobînzi aferente contribu�iei de s�n�tate datorat� de angajator;
- – penalit��i întîrziere aferente contribu�iei de s�n�tate datorat� de

angajator;
- – dobînzi aferente contribu�iei de s�n�tate datorat� de asigura�i;
- – penalit��i întîrziere aferente contribu�iei de s�n�tate datorat� de asigura�i.
Suma de  lei a fost stabilit� prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat�

accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr.
Împotriva deciziilor men�ionate mai sus, care au fost luate la cuno�tin�� de

contestator, în data de, conform confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei, SC
SA formuleaz� �i depune contesta�ie la DGFP Cara�-Severin înregistrat� sub nr..
Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Din analiza contesta�iei organul de solu�ionare a contesta�iei constat� c�,
petentul nu îndepline�te cerin�ele prev�zute de art.176 din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, referitoare la forma �i con�inutul contesta�iei.
Ca urmare, prin adresa nr. Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii solicit�
contestatorului îndeplinirea cerin�elor prev�zute de art.176 din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, referitoare la obiectul contesta�iei, motivele
de drept pentru care se formuleaz� contesta�ia, precum �i dovezile pe care se
întemeiaz� contesta�ia. Prin adresa înregistrat� la DGFP Cara�-Severin sub nr.
contestatorul d� curs solicit�rii Compartimentului Solu�ionare Contesta�ii.

De asemenea, Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr., solicit�
Administra�iei Finan�elor Publice Re�i�a completarea dosarului contesta�iei prin
transmiterea dovezii comunic�rii Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii
aferente obliga�iilor fiscale nr., precum �i copiile deciziilor men�ionate. Administra�ia
Finan�elor Publice Re�i�a d� curs solicit�rii Compartimentului Solu�ionare Contesta�ii
prin adresa nr., înregistrat� la DGFP Cara�-Severin sub nr..

Constatînd c�, în spe��, sînt întrunite dispozi�iile art.175 �i art.179 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimentul
Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-
Severin, este legal învestit în solu�ionarea contesta�iei.

I. Prin contesta�ia formulat� SC SA consider� c� dobînzile �i penalit��ile de
întîrziere calculate sînt nejustificate, deoarece achitarea obliga�iilor de plat� la
contribu�iile men�ionate în deciziile de impunere contestate au fost efectuate în
termenul legal.
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În sus�inerea contesta�iei contestatorul anexeaz�, în copie, ordinele de plat� �i
chitan�ele cu care s-au efectuat pl��ile.

II. Prin deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor
fiscale din anul precedent nr., organele fiscale ale Administra�iei Finan�elor Publice
Re�i�a au stabilit c� societatea datoreaz� dobînzi �i penalit��i de întîrziere pentru
plata cu întîrziere:

- a impozitului pe veniturile din salarii, calculate pentru perioada 01.04.2005 –
31.12.2005;

- a contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, calculate
pentru perioada 26.04.2005 – 31.12.2005;

- a contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de asigura�i, calculate
pentru perioada 01.04.2005 – 31.12.2005.

Documentele prin care s-au individualizat sumele de plat� sînt declara�iile
privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat – cod 100, depuse de
contestator.

III. Luînd în considerare motiva�iile contestatorului, documentele existente la
dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale, în vigoare, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile fiscale accesorii, în sum� total�
de 81 lei, sînt datorate de SC SA, în condi�iile în care debitele reprezentînd: impozit
pe venituri salariale, contribu�ia de s�n�tate datorat� de angajator, contribu�iei de
s�n�tate re�inut� de la asigura�i, la care au fost calculate aceste accesorii, au fost
virate bugetului de stat în termenul legal.

În fapt, referitor la impozitul pe venituri salariale
Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de 9 lei �i penalit��i de

întîrziere, în sum� de leu, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� impozit venituri
salariale aferent lunii iulie 2004, scadent la 25.08.2004, în sum� de lei, sum�
reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus� de Administra�ia Finan�elor Publice
Re�i�a.

Suma de lei este achitat� de contestator prin:
- OP nr. lei;
- OP nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinele de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� impozitul pe venituri salariale, respectiv luna iulie 2004,
respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin declara�ia
nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� lei �i penalit��i de întîrziere,
în sum� de  lei, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind declara�ia
nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� impozit venituri
salariale aferent lunii martie 2005, scadent la 25.04.2005, în sum� de  lei, sum�
reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus� de Administra�ia Finan�elor Publice
Re�i�a.

Suma de  lei este achitat� de contestator prin:
- chitan�a nr. lei;
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- OP        nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinul de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� impozitul pe venituri salariale, respectiv luna martie 2005, iar
suma achitat� prin Trezoreria Re�i�a cu chitan�� întrege�te cuantumul sumei
declarate ca obliga�ie de plat� prin Declara�ia nr., respectînd termenul legal de
stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin declara�ia nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de
întîrziere, în sum� lei, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� impozit venituri
salariale aferent lunii mai 2005, scadent la 25.06.2005, în sum� de 6 lei, sum�
reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus� de Administra�ia Finan�elor Publice
Re�i�a.

Suma lei este achitat� de contestator prin:
- OP        nr. lei;
- chitan�a nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinul de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� impozitul pe venituri salariale, respectiv luna mai 2005, iar
suma achitat� prin Trezoreria Re�i�a, cu chitan��, întrege�te cuantumul sumei
declarate ca obliga�ie de plat� prin Declara�ia nr., respectînd termenul legal de
stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin declara�ia nr..

Referitor la contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator
Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de

întîrziere, în sum� de lei, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� contribu�ia de
asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator aferent� lunii martie 2005, scadent� la
25.04.2005, în sum� de lei, sum� reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus�
de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a.

Suma lei este achitat� de contestator prin:
- chitan�a nr. lei;
- OP nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinul de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator,
respectiv luna martie 2005, iar suma achitat� prin Trezoreria Re�i�a, cu chitan��,
întrege�te cuantumul sumei declarate ca obliga�ie de plat� prin Declara�ia nr.,
respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin declara�ia
nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de
întîrziere, în sum� de lei, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� contribu�ia de
asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator aferent� lunii mai 2005, scadent� la
25.06.2005, în sum� de lei, sum� reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus�
de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a.

Suma de este achitat� de contestator prin:
- OP nr. lei;
- OP nr. lei.
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De men�ionat, este faptul c�, pe ordinele de plat� contestatorul indic� luna
pentru care se achit� contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator,
respectiv luna mai 2005, respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale
individualizat� prin declara�ia nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de leu, documentul prin
care s-a individualizat suma de plat� fiind declara�ia nr..

Conform fi�ei sintetice a pl�titorului, editat� la data de 31.12.2005, declara�ia
este declara�ie rectificativ�, individualizat� pe suma de  lei, sum� ce nu corespunde
cu suma eviden�iat� în decizia nr. lei.

Suma de  lei este achitat�, conform fi�ei sintetice a pl�titorului, în data de
26.10.2005, prin chitan�a nr..

Referitor la contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i
Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de

întîrziere, în sum� de  leu, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� contribu�ia de
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i aferent� lunii august 2004, scadent� la
25.09.2004, în sum� de lei, sum� reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus�
de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a.

Suma de  lei este achitat� de contestator prin:
- OP nr. lei;
- OP nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinele de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i,
respectiv luna august 2004, respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale
individualizat� prin declara�ia nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de
întîrziere, în sum� de  leu, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� contribu�ia de
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i aferent� lunii martie 2005, scadent� la
25.04.2005, în sum� de lei, sum� reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus�
de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a.

Suma de 1lei este achitat� de contestator prin:
- chitan�a nr. lei;
- chitan�a nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe chitan�a nr. contestatorul indic� luna pentru

care se achit� contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, respectiv
luna martie 2005 �i chitan�a nr. întrege�te cuantumul sumei declarate ca obliga�ie de
plat�, respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin
declara�ia nr..

Prin Decizia nr. au fost calculate dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de
întîrziere, în sum� de lei, documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind
declara�ia nr..

Prin declara�ia nr. contestatorul declar� ca obliga�ie fiscal� contribu�ia de
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i aferent� lunii mai 2005, scadent� la
25.06.2005, în sum� de lei, sum� reflectat� �i în fi�a analitic� a pl�titorului condus�
de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a.

Suma de lei este achitat� de contestator prin:
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- OP nr. lei;
- OP nr. lei.
De men�ionat, este faptul c�, pe ordinele de plat� contestatorul indic� luna

pentru care se achit� contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate re�inut� la asigura�i,
respectînd termenul legal de stingere a obliga�iei fiscale individualizat� prin declara�ia
nr..

În drept, în privin�a stingerii crean�elor fiscale sînt incidente prevederile OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la data de 26.09.2005 în
Monitorul Oficial al României - nr.863) care prevede:

“- art. 110   Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii
    (1) Pl��ile c�tre organele fiscale se efectueaz� prin intermediul b�ncilor,
trezoreriilor �i al altor institu�ii autorizate s� deruleze opera�iuni de plat�.
    (2) Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare
impozit, tax�, contribu�ie �i alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv
dobînzi �i penalit��i de întîrziere.
    (3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii este:
       a) în cazul pl��ilor în numerar, data înscris� în documentul de plat� eliberat de
organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

[…]
       c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la care b�ncile
debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel
cum aceasta 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 putînd fi dovedit� prin extrasul de cont al
contribuabilului;

- art. 111  Ordinea stingerii datoriilor
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu�ii si
alte sume reprezentînd creante fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma
pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge crean�a
fiscal� stabilit� de contribuabil conform num�rului de eviden�� a pl��ii înscris pe
ordinul de plat� pentru Trezoreria Statului (respectiv se sting datoriile acelui tip de
crean�� fiscal� principal� pe care îl stabile�te contribuabilul, conform art.110 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004
în Monitorul Oficial al României - nr.560).
    (2) În situa�ia în care contribuabilul nu stabile�te crean�a fiscal� ce urmeaz� a fi
stins�, organul fiscal competent va efectua stingerea obliga�iilor fiscale în urm�toarea
ordine:

[…]
    b) obliga�ii fiscale principale cu termene de plat� în anul curent, precum �i
accesoriile acestora, în ordinea vechimii;
    c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului
precedent, în ordinea vechimii, pîn� la stingerea integral� a acestora;
    d) dobînzi, penalit��i de întîrziere aferente obliga�iilor fiscale prev�zute la lit. c);
    e) obliga�ii fiscale cu termene de plat� viitoare, la solicitarea debitorului.

[…]
    (4) În situa�ia prev�zut� la alin. (2) creditorul fiscal care administreaz� crean�ele
fiscale va în�tiin�a debitorul despre m�sura luat�, în termen de 10 zile de la data
efectuarii stingerii”.
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Din documentele existente la dosarul contesta�iei se re�ine c�, contestatorul a
respectat termenul legal de stingere a obliga�iilor individualizate prin declara�iile
privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat – cod 100 �i care fac obiectul
prezentei contesta�ii. Ca urmare, acestea nu trebuiau s� constituie baz� pentru
calculul accesoriilor reprezentînd dobînzi �i penalit��i de întîrziere, organul fiscal
avînd obliga�ia de a respecta voin�a de plat� a contribuabilului.

În consecin��, calculul accesoriilor aferente impozitului pe venituri salariale,
contribu�iei de s�n�tate datorat� de angajator, contribu�iei de s�n�tate re�inut� de la
asigura�i, eviden�iate prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. este lipsit de temei legal.

Avînd în vedere considerentele re�inute, urmeaz� a se decide admiterea
contesta�iei pentru suma total� lei �i anularea Deciziilor referitoare la obliga�iile de
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor
art.180(1) �i art.186 alin.(1) �i alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat� se

D E C I D E

Admiterea contesta�iei formulat� de SC SA pentru suma total� de  lei, cu
urm�toarea componen��:

�i anularea actelor atacate, respectiv Deciziile referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. emise de Administra�ia
Finan�elor Publice Re�i�a.


