
MINISTERUL FINANTELOTR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETULUI SALAJ

 D E C I Z I A  NR. 37
                 din 19.12.2006

Privind solutionarea contestatiei formulatã de catre Centrul de Ingrijire X sediul
în localitatea Crasna nr. 725  judetul Sãlaj înregistratã la D.G.F.P.Sãlaj sub nr.8281 

din 07.07.2006. 

Directia Generalã a Finantelor Publice a judetului Sãlaj a fost înstiintatã de cãtre
Admnistratia Finantelor Publice a comunei Crasna prin adresa nr. 5701 din 07.07.2006 cu privire
la contestatia formulatã de catre Centrul de Ingrijire X împotriva  deciziei referitoare la
obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti nr.
358969 din data de 01.02.2006.

Obiectul contestatiei îl constituie suma totalã de 737 lei reprezentând dobânzi si
penalitãti constatate prin decizia nr. 358969 din data de 01.02.2006 referitoare la obligatiile de
platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti.

Contestatia a fost înregistratã la Admnistratia Finantelor Publice a comunei Crasna  sub
nr.2969 din 12.04.2006 fatã de data comunicãrii deciziei decizia nr. 358969, data de 13.03.2006,
aceasta fiind formulatã  în termen.

 Contestatia  a fost semnatã în original de catre reprezentantul legal al societãtii.
 Constatand ca în spetã sunt respectate prevederile art. 175, 176, 177 si 179 alin.(1) lit. a)

din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, D.G.F.P.
Sãlaj este investitã sã se pronunte asupra cauzei.

I. Centrul de Ingrijire X formuleazã contestatie împotriva  deciziei referitoare la
obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti nr.
358969 din data de 01.02.2006 prin care s-au stabilit obligatii fiscale accesorii aferente
obligatiilor de platã neachitate la bugetul general consolidat dupã cum urmeazã:

Dobânzi Penalitãti
1.Impozitul pe venitul din salarii     8                           18
2.Contrib. asig. soc.datorata de angajator               185        126
3.Contrib. asig. pt.accid de muncã datorata de angajator           3                          2
4. Contrib. asig. pt. somaj datorata de angajator                       16                           18
5. Contrib. asig. pt. somaj datoratã de asigurati                         9                             6
6. Contrib. asig.de sãnãt.datorata de angajator                        167                           96
7. Contrib. asig. de sãnãt datorata de asigurati                          31                           36
8. Contrib. asig. sãnat pers. aflate în CM                                    8                             8

Total obligatii                                       427 lei                   310 lei
Centrul de Ingrijire X nu se considerã vinovat pentru efectuarea cu întârziere a

viramentelor obligatiilor fiscale, plata efectându-se cu întârziere din lipsa de fonduri. În
sustinerea celor afirmate depune în xerocopie documentele doveditoare cu privire la alimentarea



contului cu disponibil bugetar precum si cele cu efectuarea plãtilor. De asemenea se aratã cã în
anumite situati plata obligatiilor s-a fãcut o datã cu ridicarea slariului fãrã sã se întârzie nicio zi.

II. Prin  decizia referitoare la obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din
anul curent si din anii precedenti nr. 358969 din data de 01.02.2006 înregistratã la A.F.P. Crasna
sub nr. 2472 din 06.03.2006 se retine cã au fost calculate obligatii fiscale accesorii pentru
neachitarea la scadentã a  urmãtoarelor obligatii fiscale:

Dobânzi Penalitãti
1.Impozitul pe venitul din salarii     8                           18
2.Contrib. asig. soc.datorata de angajator               185        126
3.Contrib. asig. pt.accid de muncã datorata de angajator           3                          2
4. Contrib. asig. pt. somaj datorata de angajator                       16                           18
5. Contrib. asig. pt. somaj datorata de asigurati                         9                             6
6. Contrib. asig.de sãnãt.datorata de angajator                        167                           96
7. Contrib. asig. de sãnãt datorata de asigurati                          31                           36
8. Contrib. asig. sãnat pers. aflate în CM                                    8                             8

Total obligatii                                       427 lei                   310 lei
Se mai retine cã termenul de platã a acestor obligatii fiscale accesorii a fost stabilit în

conformitate cu art. 108 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscalã republicatã.

III. Luâd în considerare mãsurile stabilite prin decizia referitoare la obligatiile de platã
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti nr. 358969 din data de
01.02.2006, motivele invocate de contestatarã, documentele existente la dosarul cauzei precum si
actele normative  în vigoare în perioada controlatã se retin urmãtoarele:

In fapt obiectul contestatiei îl constituie obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti stabilite prin decizia nr. 358969 din data de
01.02.2006 pentru neachitarea la scadentã a obligatiilor fiscale datorate de contribuabil pentru
plata salariilor.

Centrul de Ingrijire X nu se considerã vinovat pentru efectuarea cu întârziere a
viramentelor obligatiilor fiscale, plata efectându-se cu întârziere din lipsa de fonduri în
sustinerea celor afirmate depunând în xerocopie documentele doveditoare cu privire la
alimentarea contului cu disponibil bugetar precum si cele cu efectuarea plãtilor. De asemenea
aratã cã în anumite situati plata obligatiilor s-a fãcut o datã cu ridicarea slariului fãrã sã se
întârzie nicio zi.

In drept O.G.92/2003 privind Codul de procedurã foscalã, republicatã, prevede:
ART. 109
Termenele de platã
(1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevãzute de Codul

Fiscal sau de alte legi care le reglementeazã.
(2) ...
(3)...
 (4)...
 (5)...
 (6) Contributiile sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, dupã

calcularea si retinerea acestora conform reglementãrilor legale în materie, se vireazã pânã
la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se efectueazã plata drepturilor salariale.



Dobânzi si penalitãti de întârziere
ART. 115
Dispozitii generale privind dobânzi si penalitãti de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadentã de cãtre debitor a obligatiilor de

platã, se datoreazã dupã acest termen dobânzi si penalitãti de întârziere.
(2) Nu se datoreazã dobânzi si penalitãti de întârziere pentru sumele cu titlu de

amenzi, dobânzi si penalitãti de întârziere stabilite potrivit legii.
(3) Dobânzile si penalitãtile de întârziere se fac venit la bugetul cãreia îi apartine creanta

principalã.
(4) Dobânzile si penalitãtile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile

aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu exceptia situatiei prevãzute la art. 138
alin. (6).

Având în vedere cele precizate se retine cã în mod legal au fost calculate majorãri si
penalitãti aferente obligatiilor fiscale neachitate la scadentã.

Afirmatia contestatarului conform cãreia nu se face vinovat de plata cu întârziere a
acestor obligatii nu poate fi retinutã în vederea solutionãrii favorabilã a contestatiei întrucât legea
prevede expres situatiile în care nu vor fi calculate obligatii fiscale accesorii.

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei în temeiul Ordonantei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã se

          D E C I D E:

1. Respingerea ca neîntemeiatã a contestatiei formulatã de cãtre Centrul de Ingrijire X
împotriva deciziei nr. 358969/01.02.2006.

2. Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la
comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV

                 ec. Laurentiu Butiri

P.E./4ex


