
     D   E   C   I   Z   I   E    nr. 81 din 24.03.2009  

          

I. Prin contestatia formulata SC   SRL contesta obligatiile fiscale stabilite prin
“Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale” nr.
/05.02.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice   in suma totala de   lei ce
reprezinta majorari de intarziere aferente urmatoarelor obligatii fiscale:

- impozit pe veniturile din salarii                                                           lei  
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap     lei
- taxa pe valoarea adaugata                                                                lei
In sustinerea contestatiei, societatea afirma ca obligatiile fiscale au fost

achitate la termen dupa cum urmeaza:
- cu OP nr.  /24.11.2008 a fost achitata obligatia fiscala reprezentand

impozitul pe veniturile din salarii in suma de   lei. Acest ordin de plata este stampilat
de BRD cu data de 24.11.2008. 

- cu OP nr.  /24.11.2008 a fost achitata obligatia fiscala reprezentand
varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap in suma de   lei;
Acest ordin de plata este stampilat de BRD cu data de 24.11.2008.

 - cu OP nr. /25.11.2008 a fost achitata obligatia fiscala reprezentand taxa pe
valoarea adaugata in suma de   lei. Acest ordin de plata este stampilat de   cu data
de 25.11.2008.

Intrucat din extrasele de cont bancar rezulta ca sumele au fost retrase din
contul SC   SRL la datele prezentate, societatea sustine ca majorarile de intarziere
in suma totala de   lei stabilite in sarcina ei sunt nelegale si neintemeiate.

SC   SRL a anexat la dosarul contestatiei o copie a ordinelor de plata si a
extraselor de cont despre care se face vorbire.

II. Prin “Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale” nr. /05.02.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice   s-au stabilit in
sarcina SC   SRL accesorii in suma totala de   lei ce reprezinta majorari de intarziere
dupa cum urmeaza:

- impozit pe veniturile din salarii                                                           lei  
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap       lei
- taxa pe valoarea adaugata                                                                 lei
Documentele prin care s-au individualizat sumele de plata, perioada, numarul

de zile, cota de majorari de intarziere precum si obligatiile fiscale asupra carora s-au
calculat majorari de intarziere, sunt prezentate in detaliu in “Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale” nr.  /05.02.2009 emisa de
Administratia Finantelor Publice  .

Accesoriile au fost calculate in conformitate cu art. 88 litera c) si art. 119 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.  

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 organul fiscal, precum
si referatul nr.  /24.03.2009, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine
urmatoarele:



1) Referitor la OP nr.  /24.11.2008
- SC   SRL a intocmit OP nr.   in data de 24.11.2008 pentru plata impozitului

pe veniturile din salarii in suma de   lei declarat prin Declaratia nr.  /24.11.2008.
- OP nr.  /24.11.2008 poarta stampila BRD   Ag.   cu data de 24.11.2008
- din Extrasul de cont al Trezoreriei   rezulta ca obligatia fiscala achitata cu

OP nr.  /24.11.2008 a fost decontata in data de 28.11.2008
- prin adresa nr.  /17.02.2009 BRD   Ag.   a comunicat faptul ca “ordinul de

plata in suma de  ron a fost preluat in BRD Ag.   spre prelucrare in data de
24.11.2008, insa datorita unei erori tehnice, ordinul de plata nu a fost finalizat in
sistem, iar contul nu s-a debitat cu suma de   ron in data de 24.11.2008. La
sesizarea din data de 28.11.2008 suma a fost debitata din contul clientului si
preluata in Trezoreria  ....”

2) Referitor la OP nr. 405/25.11.2008 
SC   SRL a intocmit OP nr.   in data de 25.11.2008 pentru plata obligatiei

fiscale reprezentand taxa pe valoarea adaugata in suma de   lei declarata prin
Decontul nr.  /24.11.2008  

- OP nr.  /25.11.2008 poarta stampila   cu data de 25.11.2008
- din Extrasul de cont al Trezoreriei   rezulta ca obligatia fiscala achitata cu

OP nr.  /25.11.2008 a fost decontata in data de 26.11.2008 
- prin adresa nr.  /18.02.2009   a comunicat urmatoarele:
“Conform art. 13 din Regulamentul nr. 2 din 23/02/2005 privind ordinul de

plata utilizat in operatiuni de transfer credit, un ordin de plata receptionat isi
inceteaza efectele pana la sfarsitul celei de- a doua zile bancare urmatoare
momentului receptiei inclusive. Astfel, banca are la dispozitie 2 zile bancare din
momentul in care a fost primit ordinul de plata la ghiseu pentru a face plata.

Ordinul de plata pentru clientul nostru SC   SRL nr.  , in valoare de  ron,
preluat la ghiseu in data de 25.11.2008, a fost debitat de pe contul clientului la ora
18:29. Nu s-a decontat in aceeasi zi deoarece ultima sesiune de plati are loc in
intervalul 14:25 - 15:25. Astfel banii au ajuns in conturile trezoreriei in data de
26.11.2008.”  

Organul investit cu solutionarea contestatiei constata ca pentru platile
efectuate cu OP nr.   Si  .. societatii ii sunt aplicabile prevederile art. 114 alin. 3, lit.
c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

“(3) In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:
c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile

debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel
cum aceasta informatie este transmisa prin mesajul electronic de plata de catre
institutia bancara initiatoare, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, cu exceptia
situatiei prevazute la art. 121, data putand fi dovedita prin extrasul de cont al
contribuabilului;”

Prin nedecontarea de catre unitatea bancara la termenul scadent a obligatiilor
fiscale, SC   SRL a intrat sub incidenta prevederilor art. 119 al. 1) “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”.



Majorari de intirziere au fost calculate 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”.

3) Referitor la OP nr. 403/24.11.2008
- SC GRUP MAPAN SRL a intocmit OP nr. 403 in data de 24.11.2008 pentru

plata obligatiei fiscale in suma de 13.732 lei  
- OP nr. 403/24.11.2008 poarta stampila BRD Timisoara Ag. Boemia cu data

de 24.11.2008
- din Extrasul de cont al Trezoreriei   rezulta ca obligatia fiscala achitata cu

OP nr. /24.11.2008 a fost decontata in data de 24.11.2008
Din documentele exitente la dosarul contestatiei rezulta ca prin Declaratia

100 inregistrata la AFP   sub nr.  /24.11.2008 s-a individualizat obligatia fiscala
reprezentand varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap
neincadrate, care este venit la bugetul de stat. 

Conform art. 3 din Ordinului MEF - ANAF nr. 1.294 din 10 septembrie 2007
privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se
platesc de contribuabili intr-un cont unic, obligatia fiscala reprezentand “Varsaminte
de la persoane juridice pentru protectia si persoane cu handicap neincadrate” face
parte din Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat.

Prin OP nr.  /24.11.2008, SC   SRL a efectuat in mod eronat plata obligatiei
fiscale selectata in Declaratia 100 catre Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si
Fonduri Speciale in loc sa fie efectuata in contul bugetului de stat.

In conditiile in care declararea debitului s-a facut prin Declaratia 100 care
reprezinta debite pentru bugetul de stat iar plata s-a facut pentru alimentarea
Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat si Fonduri Speciale, sistemul informatic nu
face transferul suprasolvirilor intre bugete.

Dupa punctajului efectuat intre obligatiile fiscale declarate de catre societate
si sumele intrate in contul Trezoreriei  , organul fiscal a identificat in data de
28.11.2008 ca o parte din suma achitata cu OP nr.  /24.11.2008 reprezinta plata fara
debit.

Din proprie initiativa organul fiscal a stins in data de 28.11.2008 obligatia
declarata prin Declaratia 100 cu suprasolvirea rezultata ca urmare a inregistrarii OP
nr.  /24.11.2008 si in aceste conditii a rezultat o intarziere in achitarea obligatiei
fiscale motiv, pentru care sistemul informatic a calculat corect accesorii in suma de...
lei.

Organul investit cu solutionarea contestatiei constata ca in mod legal pe
perioada 25.11.2008 - 28.11.2008 au foat calculate majorari de intarziere prin
“Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale” nr.
/05.02.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice  ....

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 totala de  lei ce
reprezinta majorari de intarziere dupa cum urmeaza:

- impozit pe veniturile din salarii                                                            lei  
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap      lei
- taxa pe valoarea adaugata                                                                 lei

     2) prezenta decizie se comunica la :                                                                   
              

- SC   SRL
           - D.G.F.P. -   - Administratia Finantelor Publice  

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul   in termen de 6 luni de la primirea
prezentei.

                       DIRECTOR  EXECUTIV 
                                       Dr. Ec.  
  


