
Decizia nr._____/________2010
privind soluţionarea contestaţiei introdusă de SC SRL cu sediul 

în mun. Slatina, , judeţul Olt 

Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt, reîncadrat în funcţie 
publică de conducere conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1478/2010,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin adresa înregistrată sub nr. la Administraţia Finanţelor Publice a mun. Slatina şi trimisă spre 

competenţă soluţionare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Olt unde a primit nr., SC 
SRL cu sediul  în  mun.  Slatina,  ,  judeţul  Olt  a formulat  contestaţie  împotriva măsurilor  dispuse prin 
Decizia  nr.  referitoare la  obligaţiile  de  plată  accesorii  aferente obligaţiilor  fiscale  întocmită  de către 
organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Slatina.

Suma  care  face  obiectul  contestatiei  este  de   lei,  reprezentând  obligaţii  de  plată  accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor 
venituri ale bugetului general consolidat.

Contestaţia a fost  depusă în termenul  legal  prevăzut  de art.  207 alin.1 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 şi 209 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Olt 
este competentă să se pronunţe pe fond asupra cauzei.

I.  Societatea Comercială SRL cu sediul  în mun. Slatina,  , judeţul Olt  contestă suma de   lei, 
reprezentând  obligaţii  de  plată  accesorii  aferente  obligaţiilor  fiscale  pentru  plata  cu  întârziere  a 
impozitului pe profit, invocând în susţinerea cauzei următoarele considerente:

” Impozitul pe profit ( DECLARAŢIA 101 nr. 202757/25.02.2010)  a fost în cuantum de  lei şi au 
fost achitaţi  lei.”

II. Decizia nr. referitoare la obligaţiile de plată accesorii a fost întocmită de către organele fiscale 
ale  Administraţiei  Finanţelor  Publice  a mun.  Slatina  şi  a  vizat  obligaţiile  de plată accesorii  aferente 
obligaţiilor fiscale pentru plata cu întârziere a impozitului pe profit.

Cu  prilejul  verificării,  organele  fiscale  au  stabilit  în  sarcina  contestatorului  suma  care  face 
obiectul cauzei, respectiv  lei, reprezentând obligaţii de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale pentru 
plata cu întârziere a impozitului pe profit. 

III. Din analiza actelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere motivaţiile petentei în raport 
cu prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele:

Societatea  Comercială SRL  cu  sediul  în  mun.  Slatina,  ,  judeţul  Olt posedă  codul  unic  de 
înregistrare.

Administraţia Finanţelor  Publice a mun. Slatina a efectuat verificarea modului  de declarare a 
obligaţiilor fiscale aferente anului 2009 şi au constatat că SC SRL  a depus la registratura AFP Slatina 
DECLARAŢIA 101 sub nr. declarând un impozit pe profit aferent anului 2009 în sumă de  lei.

Conform  art.  34,  alin.  11  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal: “Contribuabilii  care 
definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului  financiar anterior,  depun declaraţia  
anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 
februarie  inclusiv  a anului  următor” şi  astfel,  începând cu această dată s-a creat  obligaţia  de plată 
privind impozitul pe profit în sumă de  lei.
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Contribuabilul  SC  SRL  Slatina  susţine  că,  de  fapt  suma  de   lei  privind  impozitul  pe  profit 
declarată în data de de 25.02.2010 a fost plătită încă din data de 25.01.2010 cu chitanţa nr. .

Cu chitanţa nr. din data de 25.01.2010 s-a plătit suma de  lei defalcată, potrivit fişei pe plătitor 
existentă la dosarul cauzei, astfel: lei către bugetul de stat (lei pentru obligaţii de plată restante către 
debite de TVA şi  lei către impozitul aferent salariilor ) şi  lei către bugetul asigurărilor sociale.

În aceste condiţii, se constată că la data de 25.02.2010, data la care s-a  creat obligaţia de plată 
privind impozitul pe profit în sumă de lei, nu mai existau sume care să acopere acest impozit.

Potrivit fişei sintetice pe plătitor emisă de AFP Slatina, contribuabilul SRL Slatina a făcut plăti în 
contul impozitului pe profit după data de 25.02.2010, astfel:

- lei în data de 10.03.2010,
- lei în data de 25.03.2010,
- lei în data de 29.03.2010.
Cum termenul de plată al impozitului pe profit era până în data de 25.02.2010, AFP Slatina a 

calculat majorări de întârziere aferente acestui impozit de  lei, astfel:
- x 0,1% x 13 zile ( 25.02.2010 – 10.03.2010 ) =  lei,
- x 0,1% x 15 zile ( 10.03.2010 – 25.03.2010 )  =  lei,
- x 0,1% x 4 zile ( 25.03.2010 – 29.03.2010 ) = lei.
Pentru intervalul 25.02.2010 şi până la data de 29.03.2010 Administraţia Finanţelor Publice a 

mun. Slatina a calculat majorări de întârziere de   lei prin Decizia nr. referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii aferente obligaţiilor fiscale.

Potrivit art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:
    “(1)  Majorările  de întârziere se calculează pentru fiecare zi  de întârziere,  începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Astfel, organele fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Slatina au stabilit  în mod 
corect sumele care fac obiectul contestaţiei în conformitate cu prevederile art. 115 şi art. 120 din O.G. 
nr. 92 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

În  aceste  condiţii,  contestaţia  formulată  de  SC  SRL  cu  sediul  în  mun.  Slatina,  judeţul  Olt 
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 211 alin. (5), art. 216 alin. (1) şi art. 70 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,

DECIDE:

Art.1 Respingerea contestaţiei formulată de SC SRL cu sediul  în mun. Slatina, judeţul Olt ca 
neîntemeiată.

Art. 2 Prezenta se comunică SC SRL cu sediul  în mun. Slatina, , judeţul Olt şi Administraţiei 
Finanţelor Publice a mun. Slatina.

Decizia poate fi atacată la Tribunalul Judeţean Olt în conformitate cu prevederile art. 218(2) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

 

            DIRECTOR EXECUTIV,
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