
DECIZIA Nr.335
din ..2012

Directia Generala a Finantelor Publice ....., Biroul de Solutionare a
Contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice ......- Serviciul
de evidenta pe platitor persoane juridice , privind solutionarea contestatiei formulata
de X cu sediul in ......

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale
din cadrul Administratiei Finantelor Publice .... prin Decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ...../27.04.2012 in
suma  totala de ..... lei .

Suma contestata se compune din :
- .... lei reprezentand dobanda aferenta TVA ;
 - .... lei  reprezentand penalitati de intarziere aferente TVA ;

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
 Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei
fiscale nr. ..../27.04.2012, 02.05.2012. si data inregistrarii contestatiei la
Administratia Finantelor Publice ..., respectiv 25.05.2012, conform stampilei acestei
institutii.

I. X formuleaza contestatie impotriva Decizia de impunere privind obligatiile
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ..../27.04.2012 motivand
urmatoarele :

Societatea sustine ca prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ..../27.04.2012  s-a dispus obligarea
la plata a :

- sumei de .... lei cu titlu de dobanda ;
- sumei de .... lei cu titlu de penalitati de intarziere;

ca urmare a efectuarii corectiei de TVA aferenta lunii iunie 2011.
Petenta face precizarea ca la data de 03.04.2012 , sub nr. ....A, a inregistrat o

cerere de indreptare a erorii materiale prin care a solicitat :
- indreptarea erorii materiale strecurata in evidenta fiscala a firmei la data de

08.03.2012 , asa cum rezulta din fisa sintetica a societatatii, in sensul anularii sumei
de ..... lei reprezentand dobanzi si penalitati aferente TVA , ca nefiind temeinic si
legal;

- restituirea sumei de ..... lei achitata de societate din totalul de .... lei , stabilita
cu titlu de dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA avand in vedere ca
aceasta nu este datorata  urmare a indreptarii erorii materiale prin Decizia de
corectare a erorilor materiale din Decontul de TVA pe luna iunie 2011, cu nr.
..../19.01.2012.

Societatea sustine ca prin adresa nr..../27.10.2011 a solicitat indreptarea
erorii materiale din decontul de TVA din luna iunie 2011  iar conform Deciziei de
corectare a erorilor materiale nr..../19.01.2012 s-a stins orice obligatie de plata
privind  debitul  la TVA in suma de.... lei.
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Petenta sustine ca nu datoreaza dobanzi si penalitati aferente sumei de .... lei
, inrucat stingerea debitului la TVA s-a realizat prin indreptarea erorii materiale si
emiterea Deciziei de corectie a erorilor materiale nr. ...../19.01.2012.

Societatea considera ca cererea de indreptatare a erorilor materiale a fost
inaintata in temeiul art 48 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si
solicita  admiterea contestatiei .  

II.X , prin adresa  nr...../27.10.2011  a solicitat  organului fiscal competent ,
AFP .... , corectarea erorilor materiale din decontul de TVA din data de 30.06.2011  
prin diminuare TVA de plata cu suma de .... lei intrucat societatea nu a inregistrat in
acest decont   , taxa pe valoarea adaugata deductibila .

In data de 19.01.2012 organul fiscal  a emis Decizia de corectare a erorilor
materiale din Decontul de TVA pe luna 6 anul 2011 nr. ..../19.01.2012 prin care  s-a  
inregistrat TVA deductibila in suma de .... lei  si astfel s-a anulat obligatia de plata in
suma de .... lei declarat eronat de petenta prin Decontul de TVA din luna 06.2011  .

Urmare a corectiei decontului de TVA cu scadenta 25.07.2011 , A.F.P.....
-Serviciul evidenta pe platitori a emis Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ..../27.04.2012 prin care a scazut  
obligatiile in suma de ... lei reprezentand dobanda si ... lei reprezentand penalitati de
intarziere aferente  TVA  declarata eronat de societate in suma de .... lei .
 

 III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, sustinerile petentei,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in
vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P..... prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor este de a se stabili daca  contestatoarea datoreaza bugetului de
stat accesoriile  aferente TVA  contestate in conditiile in care  prin Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale
nr. .../27.04.2012, organul fiscal competent a corectat prin diminuare sumele
reprezentand dobinda aferenta TVA in suma de .... lei  si penalitatile de
intarziere aferente TVA in suma de .... lei.

In fapt , in data de 21.07.2011 societatea a depus Decontul de TVA aferent
lunii iunie 2011, inregistrat la AFP ... sub nr. PDF .../21.07.2011, prin care societatea
a declarat TVA de plata suma de... lei cu scadenta 25.07.2011, suma ce nu a fost
achitata.

Asa cum rezulta din referatul inaintat la contestatie , in data de 13.10.2011
organul fiscal din cadrul AFP ... a emis Decizia de calcul accesorii nr. ..../30.10.2011
prin care s-au calculat accesorii , pentru debite restante  pana la data de 30.09.2011.
Pentru debitul restant cu scadenta in 25.07.2011 , in suma de ... lei s-au calculat
dobanzi in suma de ... lei.

De asemenea in data de 11.01.2012 organul fiscal din cadrul AFP ... a emis
Decizia de calcul accesorii nr. .../11.01.2012 prin care s-au calculat accesorii , pentru
debite restante  de la data de 01.10.2011 pana la data de 31.12.2011. Pentru debitul
restant cu scadenta in 25.07.2011 , in suma de ... lei , s-au calculat dobanzi in suma
de .. lei si penalitati in valoare de ... lei. 

Urmare adresei nr. .../27.10.2011 prin care societatea solicita indreptarea
erorii materiale din decontul de TVA la data de 30.06.2011,in data de 19.01.2012
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organul fiscal competant a operat in evidenta fiscala a societatii Decizia de corectare
a erorilor materiale din Decontul de TVA pe luna iunie 2011 nr. .../19.01.2012 prin
care s-a diminuat integral TVA de plata  cu suma de ... lei , Avand in vedere
indreptarea erorii materiale la debitul reprezentand TVA de plata in suma de ... lei ,  
organul fiscal din cadrul AFP ... -Serviciul de evidenta pe platitor a emis Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr.
.../27.04.2012 prin care a scazut  obligatiile fiscale in suma de... lei .... )
reprezentand dobanda si in suma de  ... lei reprezentand penalitati de intarziere
aferente  TVA  declarata eronat de societate in suma de ... lei .

In drept sunt aplicabile prevederile art. 48 alin (1) , (3) , (4) si alin (5) din OG
92 privind Codul de procedura fiscala , republicata , precizeaza :

ART. 48
    Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale
    (1) Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic� actelor administrative fiscale pentru
care s-au exercitat c�ile de atac prev�zute de lege, iar solu�ia este definitiv�.
    (3) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se în�elege orice gre�eli
de redactare, omisiuni sau men�iuni gre�ite din actele administrative fiscale, cu
excep�ia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii,
sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.
    (4) În cazul în care dup� comunicarea actului administrativ fiscal organul
fiscal constat�, din oficiu, c� exist� erori materiale în cuprinsul s�u, acesta
comunic� contribuabilului un act de îndreptare a erorii materiale.
    (5) În situa�ia în care îndreptarea erorii materiale este solicitat� de
contribuabil, organul fiscal procedeaz� astfel:
    a) dac� cererea de îndreptare a erorii materiale este întemeiat�, emite �i
comunic� contribuabilului actul de îndreptare a erorii materiale;
    b) dac� cererea de îndreptare a erorii materiale nu este întemeiat�, respinge
cererea printr-o decizie ce se comunic� contribuabilului.”

Din documentele prezentate la dosarul cauzei se retine faptul ca in speta,  
debitul a fost generat de societate care nu a completat in decontul de TVA din data
de 30.06.2011 randul 26 cu suma de ... lei  reprezentand taxa pe valoarea adaugata
deductibila.

Prin adresa nr. .../27.10.2011 societatea solicita indreptarea erorii materiale
din decontul de TVA la data de 30.06.2011

Organul fiscal a emis  Decizia de corectare a erorilor materiale din Decontul
de TVA pe luna iunie 2011 nr..../19.01.2012 prin care s-a diminuat integral TVA de
plata  cu suma de ... lei  de asemenea a emis Decizia de impunere privind obligatiile
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. .../27.04.2012 prin care s-a
stabilit in minus suma de ... lei ( ... lei +... lei ) reprezentand dobanda si in suma de  
... lei reprezentand penalitati de intarziere aferente  TVA in suma de.... lei.

Prin contestatie societatea afirma eronat ca prin Decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr..../27.04.2012
organul fiscal a stabilit de plata dobinzi in suma de.... lei si penalitati de intariere in
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suma de ... lei in realitate aceste sume sunt stabilite ca diferente in minus si
trecute in rubrica corespunzatore din decizia contestata. 

Pe cale de consecinta  avand in vedere prevederile legale enuntate ,
documentele existente la dosarul cauzei , intrucat prin Decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. .../27.04.2012,
contestata , organul fiscal a  anulat  dobinzile si penalitatile aferente TVA , stabilite
anterior,  astfel incat agentul economic nu datoreaza dobanzi si penalitati de
intarziere aferente TVA in suma de ... lei ,  urmeaza a se respinge contestatia ca
ramasa fara obiect.  

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

DECIDE:

1.Respingerea ca ramasa fara obiect a contestatiei pentru suma de... lei
dobanda si suma de  ... lei penalitati de intarziere aferente  TVA , reprezentand
accesorii anulate prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale nr..../27.04.2012.. 

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul... in termenul prevazut de
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,          
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