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                                      DECIZIA Nr. 18 / 2010

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. ...  S.R.L.

 impotriva Deciziei nr. .../...2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa  de
catre Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov – Activitatea de

Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului 
           Evidenta Platitori Persoane Juridice                 

          Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Ilfov - Biroul solutionare
contestatii a fost sesizata, prin adresa nr..../...2010, cu privire la contestatia  formulata
de S.C. ... S.R.L. cu sediul social in ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei nr. .../...2010
referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa de  catre  Directia  Generala  a
Finantelor Publice a Judetului Ilfov – Activitatea de Metodologie si Administrarea
Veniturilor Statului / Evidenta Platitori Persoane Juridice.                      

Obiectul  contestatiei  il  constituie  suma  de  ...  lei,  reprezentand  accesoriile
aferente impozitului pe dividende persoane fizice.               

Din actele depuse la dosarul contestatiei s-a constatat indeplinirea conditiilor
de procedura impuse de art. 206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din OG
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare. 

                                                
Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia

Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii,
este competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C  ... S.R.L. .

  
I.  Societatea  S.C. ...  S.R.L.  “contesta  cuantumul  dobanzilor  de  intarziere

aferente Impozitului pe dividende persoane fizice in suma de ...  lei”  stabilite prin
Decizia nr..../...2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii. In sustinerea cauzei
contestatoarea argumenteaza prin urmatoarele :  prin declaratia nr..../....2008(depusa
in  termen)  cu  scadenta  de plata  la  data  de  25.05.2008 societatea  si-a  asumat  ca
obligatie de plata aferenta impozitului pe dividende persoane fizice suma de ... lei, pe
care a achitat-o ulterior prin O.P. nr.... / ....2008 si, in consecinta, calculul dobanzilor
de intarziere s-a efectuat in mod eronat.

Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  societatea contestatoare  solicita
corectia  distribuirii  “sumei  de  ...  lei  achitata  in  data  de  ...2008  prin  stingerea
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obligatiei  privind impozitul  pe dividende persoane fizice cu scadenta 25.08.2008
(respectiv in ordinea vechimii obligatiilor)”. 

II.  In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata de S.C. ...
S.R.L.,  organele fiscale mentioneaza faptul  ca societatea “a inregistrat declaratia
100 prin care a declarat impozit pe dividende persoane fizice in data de ....2008 sub
nr...., dar a fost procesata in anul 2010. Valoarea impozitului declarat a fost de ... si
platit  in  totalitate in ....2008 in  contul  Venituri ale bugetului  de stat  incasate in
contul  unic,  in  curs  de  distribuire.  Din  cauza  procesarii  tarzii  a  declaratiei  la
impozitul pe dividende au fost calculate dobanzi care nu sunt datorate de societate.
Pentru  anularea  dobanzilor  la  acest  impozit  se  va  efectua  corectia  conform”
procedurilor  specifice  privind  corectarea  erorilor  materiale  rezultate  in  urma
procesarii  declaratiilor  fiscale,  prevazute  in  Instructiunile  privind  organizarea
sistemului de administrare a creantelor fiscale.
        
       Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si documentele anexate la
dosarul contestatiei, urmeaza a se respinge contestatia ca ramasa fara obiect. 

  Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.206 alin.(1)
lit.c) si d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu pct.2.4. si 2.5. din
O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX
din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala si  in
temeiul  art.216  alin.(1)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se

                   

                                                                    DECIDE:

            Respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect, formulata de S.C. ... S.R.L.
impotriva Deciziei nr. .../...2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de
catre  Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  a  Judetului  Ilfov  –  Activitatea  de
Metodologie  si  Administrarea  Veniturilor  Statului  / Evidenta  Platitori  Persoane
Juridice,  pentru  suma de  ... lei,  reprezentand  accesoriile  aferente  impozitului  pe
dividende persoane fizice. 
   

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                                                                
                                        DIRECTOR  COORDONATOR,

                                                                                                                            


