MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI
Biroul SoluŃionare ContestaŃii

DECIZIA nr. 1039 din 2014
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
……... din comuna …… , judeŃul ……

Cu adresa nr. ……. ., înregistrată la DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice
Ploieşti sub nr. …… , AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice …… a înaintat dosarul
contestaŃiei formulată de …….. din comuna …… , str. …… , nr……. ., judeŃul …… , CUI nr.
RO ……. , împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …… din …… emisă
de A.J.F.P. …… .
Obiectul contestaŃiei îl constituie suma totală de ……. lei reprezentând accesorii
aferente impozitului pe profit.
ContestaŃia a fost depusă în termenul legal de 30 zile prevăzut de art.207 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, actualizatã - Titlul IX "SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost
comunicat societăŃii contestatare în data de ……. , iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la
A.J.F.P. ….. sub nr. ……. .
Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.
I. SusŃinerile societăŃii contestatare sunt următoarele:
"[...] în data de ...... s-a depus online “DECLARAłIA PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT” aferentă anului
2013, ulterior constatându-se că aceasta conŃinea erori de completare,însă suma a fost calculată corect şi achitată
la termen;
- [...] în urma îndrumărilor telefonice solicitate inspectorului fiscal menŃionat în Notificare, s-a depus o
declaraŃie rectificativă pentru declaraŃia anterior depusă, cu suma de 0 lei şi o altă declaraŃie corectă cu suma de
..... lei, sumă care deja fusese achitată în contul unic, din luna ...... , după depunerea primei declaraŃii. [...]."

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei şi având în vedere legislaŃia în
vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele:
* Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ....... întocmită de organele
fiscale din cadrul A.J.F.P. ...... pentru …….. s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în
sumă totală de ..... lei (..... lei + .... lei) pentru impozitul pe profit în sumă de ..... lei aferent anului
...... , cu termen de plată data de ....... , individualizat prin DeclaraŃia 101 nr......... . Accesoriile
au fost calculate pentru perioada ...... – ..... .
* Prin contestaŃia formulată societatea comercială susŃine că nu datorează accesoriile în
sumă totală de ..... lei, deoarece suma de ...... lei reprezentând impozit pe profit aferent anului
..... a fost achitată în contul unic la termenul legal de plată.
* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează:
"Art. 119 - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. [….]
Art. 120 - Dobânzi
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(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de
către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [….]
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Art. 120 - PenalităŃi de întârziere
(1) PenalităŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la
data stingerii sumei datorate inclusiv. [...]."

* FaŃă de cele prezentate mai sus şi având în vedere documentele anexate dosarului
contestaŃiei rezultă următoarele:
În fapt, în data de ....... REGIA ……. a depus online DeclaraŃia 101 privind impozitul pe
profit aferent ……, înregistrată sub nr……., prin care declară obligaŃie de plată în sumă de ……
lei. Din eroare, la rubrica "scadenŃa plăŃii" din declaraŃie, societatea comercială a înscris data de
……, în loc de data corectă …….
Impozitul pe profit în sumă de ….. lei a fost virat în contul unic cu O.P. nr. …..din data de
……, anexat în copie la dosarul contestaŃiei.
Ulterior, urmare constatării unor erori de completare a declaraŃiei 101 pentru anul …..,
organul fiscal teritorial a emis Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraŃiilor de
impozite, taxe şi contribuŃii nr. ……, iar contribuabilul a depus DeclaraŃia 101 privind impozitul
pe profit aferent anului ….., înregistrată sub nr……, prin care declară obligaŃie de plată în sumă
de …… lei, cu termenul de scadenŃă corect, respectiv data de …… .
Din analiza Fişei sintetice totale editată la data de …… , anexată la dosarul contestaŃiei,
rezultă că societatea comercială a respectat obligaŃiile prevăzute de lege, respectiv impozitul pe
profit în sumă de …… lei aferent anului ….. a fost stins la termenul de scadenŃă, care a fost
data de …… , cu viramentul efectuat de societate cu O.P. nr……. .
Conform prevederilor legale mai sus citate, se datorează dobânzi şi penalităŃi de
întârziere doar pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de
plată.
Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că în mod eronat organul fiscal teritorial
a calculat accesorii pe perioada …… - …… pentru impozitul pe profit aferent anului ….. , care
avea termen de scadenŃă data de …… , obligaŃia de plată aferentă anului ….. în sumă de …..
lei declarată de societatea comercială fiind virată la bugetul de stat la termenul de scadenŃă, cu
O.P. nr……. .
Drept urmare, pentru suma totală de ….. lei reprezentând accesorii aferente impozitului
pe profit în sumă de ….. lei (….. lei dobanzi + ….. lei penalităŃi de întârziere) se va admite
contestaŃia formulată.
III. Concluzionând analiza pe fond a contestaŃiei formulată de ….. din com. ….., jud.
….. , împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. din …… emisă de
A.J.F.P. ….., în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) şi (2) din O.G nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscală, actualizată, se
DECIDE:

Admiterea contestaŃiei pentru suma totală de …… lei reprezentând accesorii aferente
impozitului pe profit şi pe cale de consecinŃă anularea Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii nr. 21120/28.04.2014 pentru suma admisă.

DIRECTOR GENERAL,
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