
                                                                                 
                                                  

                                                        DECIZIA  Nr.122

privind solutionarea contestatiei formulata
 de catre SC SRL, inregistrata la D.G.F.P. sub nr.

Directia generala a finantelor publice, Biroul  de solutionare a contestatiilor a
fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice privind solutionarea
contestatiei depuse de catre SC SRL reprezentata prin administrator cu sediul in, str.
,nr. , jud. , inregistrata la noi sub nr. 

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. emisa de Administratia Finantelor publice  pentru suma totala de lei.

Suma contestata  se  compune din :
-    lei majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii ;
- lei majorari de intarziere aferente impozitului pe profit;
-   lei majorari de intarziere aferente CAS angajator;
-   lei majorari de intarziere aferente CAS asigurati;
-   lei majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pt. sanatate          

        datorata de angajator;
 - lei majorari de intarziere aferente contributiei de asigurare pt. sanatate

retinuta de la asigurati ;
 - lei majorari de intarziere aferente contributiei pentru concedii si indemnizatii

de la persoane juridice si fizice;

        Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in raport de comunicarea  
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. si de  data inregistrarii
contestatiei la Administratia Finantelor Publice, respectiv, conform stampilei acestei
institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, 206 si
209 din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, D.G.F.P.
este investita cu solutionarea contestatiei formulata de SC SRL reprezentata prin
administrator cu sediul in, str. nr. , ,jud. 

I SC SRL contesta Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. si
solicita anularea acesteia avand in vedere urmatoarele motive:

In contestatia formulata SC SRL mentioneaza ca  si-a achitat toate obligatiile
catre bugetul statului pina la un moment dat cind administratorul nu a mai avut
posibilitatea sa le achite ,activitatea societatii a fost intrerupta -autorizatia de
functionare nu a mai fost prelungita fiind ridicata de catre orgenele de politie conform
prevederilor legale. 
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II. Organul fiscal din cadrul AFP , in baza art. 88 lit c) si art. 119 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru plata cu intarziere a
impozitelor , taxelor , contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului consolidat ,
a calculat urmatoarele accesorii:

Prin Anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. s-au
calculat  accesorii in suma de lei: 

        - lei ,dobanda  pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe veniturile din salarii si asimilate salariilor prin Declaratia 100 nr. ;

- lei,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe veniturile din salarii si asimilate salariilor individualizat  prin Declaratia 100 nr. ;

- lei,penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand impozit pe veniturile din salarii si asimilate si asimilate salariilor
individualizat prin Declaratia 100 nr. ;

- leu,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe veniturile din salarii si asimilate salariilor individualizat prin Declaratia 100 nr. ;

- lei, dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe veniturile din salarii si asimilate salariilor individualizat prin Declaratia 100 nr. ;
       - lei, penalitati de intarziere pentru perioada aferente debitului de lei
reprezentand impozit  pe veniturile din salarii si asimilate salariilor individualizat prin
Declaratia 100 nr. ;
          - lei,dobanda  pentru perioada, aferente debitului de  lei  reprezentand impozit
pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat  prin Declaratia 100 nr.;

- lei,penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat prin
Declaratia 100 nr.;

- lei, dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat  prin Declaratia 100 nr.;

- lei , dobanda pentru perioada aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat prin Declaratia 100 nr.;

- lei,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand impozit
pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat prin Declaratia 100 nr.;

- lei, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane individualizat prin
Declaratia 100 nr .;

- lei,dobanda  pentru perioada 01.07.2010-01.10.2010, aferente debitului de
lei reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de angajator individualizat
prin Declaratia 102 nr . ;

- lei, dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii de asigurari sociale datorate de angajator individualizat prin Declaratia 102
nr. ;

- lei, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de angajator individualizat prin
Declaratia 102 nr . ;

- lei,dobanda  pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii de asigurari sociale datorata de angajator individualizat prin Declaratia 102
nr. ;
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- lei, pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand dobanda aferenta
contributiei de asigurari sociale datorata de angajator individualizat prin Declaratia
102 nr . ;

- lei, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii de asigurari sociale datorata de angajator individualizat prin
Declaratia 102 nr . ;

- leu, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau
fizice individualizat prin Declaratia 102 nr. ;
        - leu, dobanda pe perioada  pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii individuale  de asigurari sociale retinuta de la asigurati  
individualizat prin Declaratia 102 nr. ;

- lei, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii de asigurari sociale retinuta de la asigurati  individualizat
prin Declaratia 102 nr . ;
       -   lei, dobanda pentru perioada ,aferente debitului de lei reprezentand contributii
de asigurari sociale retinuta de la asigurati individualizat prin Declaratia 102 nr. 

- leu,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii pentru asigurari de sanatate datorata de angajator  individualizat prin
Declaratia 102 nr . ;

- leu,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii pentru asigurari de sanatate datorata de angajator individualizat prin
Declaratia 102 nr. ;

 -   lei,penalitati de intarziere  pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru asigurari de sanatate  individualizat prin Declaratia
102 nr . ;

 -   leu,dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii pentru asigurari de sanatate datorata de angajator individualizat prin
Declaratia 102 nr . ;

 - lei, penalitati de intarziere pentru perioada aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru asigurari de sanatate datorata de angajator
individualizat prin Declaratia 102 nr. ;

   - leu, dobanda pentru perioada, aferente debitului de lei reprezentand
contributii pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati  individualizat prin
Declaratia 102 nr .;

  - lei, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati
individualizat prin Declaratia 102 nr. ;
         - leu, penalitati de intarziere pentru perioada ,aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau
fizice individualizat prin Declaratia 102 nr. ;
         - leu, penalitati de intarziere pentru perioada, aferente debitului de lei
reprezentand contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau
fizice individualizat prin Declaratia 102 nr.;

III Avand in vedere constatarile organului de impunere fiscala, sustinerile
petentului, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor
normative in vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:
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Cauza supusa solutionarii DGFP este de a stabili daca SC SRL
datoreaza majorari de intarziere stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii nr. in conditiile in care nu au fost achitate obligatiile
bugetare la termenul de scadenta .
  

In drept art. 119 alin (1) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,
republicata ,  modificat prin art. I pct. 9 din OUG 39/2010 precizeaza :
  

"ART. 119
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobanzi si penalitati de intarziere."

In ceea ce priveste nivelul si perioada de calcul a majorarilor de intarziere in
speta  sunt incidente prevederile  art. 120 alin (1) si alin (7) din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala , republicata , modificata prin OUG 39/2010  , care
specifica:

"ART. 120
      Dobanzi 
    (1) Dobanzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.
  (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”
    
     ART. 120 alin(7)din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala modificat
prin OUG 88/2010 care prevede ca nivelul dobanzii de intarziere este de 0,04%
pentru fiecarte zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.
      
     Art.120^1 introdus prin OUG 39/2010 pentru modificarea OG 92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala in vigoare din 1 iulie 2010, care precizeaza:
           120^1 Penalitati de intarziere 
               (1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate
de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.
               (2) Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:
                a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta ,nu se
datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale
principale stinse;
                b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 zile ,nivelul penalitatii de
intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
                c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de
intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.
                (3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
         Din prevederile legale anterior enuntate rezulta ca pentru neachitarea la
termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest
termen dobanzi si penalitati de intarziere. 

4/5



         In fapt, petenta contesta Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
prin care organul fiscal a  calculat majorari de intarziere in suma de lei , pentru
perioada, aferente debitelor reprezentand impozitul pe veniturile din salarii ,
impozitului pe profit si  contributiilor sociale  declarate de SC SRL,sustinand ca
societatea nu a functionat niciodata si invoca insolvabilitatea firmei.Sustinerile
petentei nu pot fi luate in considerare la solutionarea contestatiei. 
               Din prevederile legale enuntate rezulta ca organele fiscale erau indreptatite
sa calculeze prin Decizia accesorii aferente debitelor reprezentand impozitul pe
veniturile din salarii , impozitului pe profit si  contributiilor sociale individualizate  prin
Declaratia  100 nr. ,
                               Declaratia 100 nr. 

                    Declaratia 100 nr. 
                              Declaratia 100 nr. 
                              Declaratia 102 nr. 
                              Declaratia 102 nr.
                              Declaratia 102 nr. 
declaratii depuse de petenta pe proprie raspundere la organul fiscal teritorial
,respectiv AFP si neachitate in termenul legal. 

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 din O.G. 92/2003, republicata ,
privind Codul de procedura fiscala se :

                                             D E C I D E :

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de SC SRL impotriva
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. pentru suma de lei
reprezentand majorari de intarziere calculate pentru perioada aferente debitelor
reprezentand impozit pe venituri  din salarii, impozit pe profit, CAS angajator, CAS
angajati, contributii de asigurari pentru  sanatate datorate de angajator,contributii de
asigurare pentru sanatate retinuta de la asigurati,contributii pentru concedii si
indemnizatii de la persoane juridice si fizice.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen de 6 luni de la
comunicare conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
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