DECIZIA NR.49/......2008
privind solutionarea contestatiei formulate de
......................................

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost
investita in baza art.209 din O.G nr.92/2003 (R) cu solutionarea contestatiei
formulate de S.C,,.................” S.R.L cu sediul in ................ impotriva masurilor
dispuse prin Decizia de impunere nr.......... intocmita de Activitatea de Inspectie
Fiscala Sibiu.
Contestatia a fost depusa in termenul legal, impus de art.207(1) din O.G
nr.92/2003 (R), fiind inregistrata la Activitatea de Inspectie Fiscala Sibiu sub nr.........
iar la Directia Generala a Finantelor publice Sibiu sub nr..........
Obiectul contestatiei il reprezinta masurile dispuse prin Decizia de
impunere contestata privind plata la bugetul statului a sumei de ...... lei, reprezentind
impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.
I.In sustinerea contestatiei petenta invoca urmatoarele:
- suma de........ lei, compusa din: suma de ...... lei aferenta dividendelor distribuite
din veniturile anului 2003 si suma de ....... lei aferenta dividendelor distribuite din
profitul anilor 2005,2006 si 2007, a fost inregistrata in contabilitate ca impozit pe
dividende datorat, in luna noiembrie 2007, asa cum rezulta din Raportul de inspectie
fiscala, si tot in raport s-a specificat ca societatea a achitat in data de ..... suma
de......... lei ca impozit pe dividende, inainte de termenul legal.
- obligatia de plata in suma de ..... lei, fiind inregistrata in contabilitate si achitata
integral in data de ....... nu mai poate fi considerata obligatie stabilita suplimentar.
- chiar daca impozitul datorat nu a fost declarat la termen, in data de 25.02.2008 a
fost declarat impozit pe dividende mai mult cu suma de ...... lei fata de cel datorat la
luna ianuarie 2008.
- decizia de impunere contestata ar trebui modificata in sensul eliminarii obligatiei
de plata la impozitul pe veniturile din dividende in valoare de ......... lei, ca obligatie
stabilita suplimentar.
II. Organul de control prin Decizia de impunere nr........, constata urmatoarele:

-societatea nu declara impozit pe dividende persoane fizice in suma de .... lei
aferenta dividendelor distribuite(in anul ........) din profitul anului .......(dividende
platite asociatilor in anul 2007=............ lei).De asemenea, societatea nu declara
impozitul pe dividende in suma de ...... lei aferent dividendelor distribuite(in anul
2007) din profitul anului 2005,2006, si 2007(dividende platite asociatilor in anul
2007=...............lei, neplatite la 31.12.2007=.... lei).
Au fost incalcate urmatoarele prevederi legale:art.2 si art.3 din O.G nr.26/1995,
pct.144 din H.G nr.44/2004, O.M.F.P nr. 281/2004, art.67 alin.1(1) si art.93 alin.(1)
din Legea 571/2003.
III.Avind in vedere motivatiile petentei, documentele existente la dosarul cauzei, in
raport cu prevederile actelor normative in vigoare, organul de solutionare a
contestatiei retine urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca organul de control avea dreptul sa
retina prin Decizia de impunere contestata,,obligatii fiscale suplimentare”,
reprezentind impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice in
suma de ...... lei, suma achitata dar nedeclarata de petenta in termenul legal, ci
declarata ulterior.
In fapt:
1.Impozitul pe dividendele distribuite din profitul net al anului 2003 in suma de ....
lei si platite asociatului unic in luna octombrie 2007, nu au fost declarate de societate
pina la termenul prevazut de lege, respectiv 25.01.2005.
In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale:
- art.2 din O.G nr.26/1995 care stipuleaza:
,,Dividendele sunt supuse impozitarii prin retinere la sursa , cu o cota de 10% din
suma acestora”.
- art.3 din O.G nr.26/1995 ,,Obligativitatea calcularii, retinerii si varsarii
impozitului pe dividende revine persoanelor juridice odata cu plata dividendelor
catre actionari sau asociati.
In cazul dividendelor distribuite , dar care nu au fost platite actionarilor sau
asociatilor, dupa caz, pina la sfirsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil,
termenul de plata a impozitului pe dividende este pina la 31 decembrie a anului
respectiv.”
De asemenea, petenta avea obligatia declararii impozitului pe dividende distribuit,
in suma de ... lei,pina la data de 25.01.2005, conform prevederilor OMFP
nr.281/10.02.2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului
100,,Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat” cod
14.13.01.01./a, asa cum se precizeaza in Instructiunile de completare a formularului
100,, Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat” la pct.1.1:
,,Lunar, pina la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care de refera, pentru
obligatiile de plata reprezentind:
:
d)impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul
persoanelor fizice:....impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
.....”

2. Impozitul pe dividentele distribuite asociatului unic din profitul net al anilor
2004, 2005 si 2006 in suma de ....... lei platite asociatului in luna decembrie 2007
avea termen de declarare 25.01.2008, iar suma de.... lei aferenta dividentelor
distribuite din profitul anului 2006 si neplatite pina la finele anului 2007 avea temen
de declarare data de 31.12.2007.
In speta sunt aplicabile prevederile :
- art.67 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare care stipuleaza:
,,Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii
de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16%
din suma acestora;
Obligativitatea calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de
dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau
asociati.Termenul de virare a impozitului este la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care se face plata.
In cazul dividentelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau
asociatilor pina la sfirsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale,
impozitul pe dividende se plateste pina la data de 31 decembrie a anului respectiv.”
- art.93 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, care stipuleaza:,,Platitorii de venituri, cu regim de retinere la
sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare
impozitul retinut la sursa, pina la termenul de virare a acestuia inclusiv, cu exceptiile
prevazute in prezentul titlu.”
De asemenea, in conformitate cu prevederile art.81 alin.3 lit.a din O.G
nr.92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile
ulterioare ,,Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazurile in care:
a) a fost efectuata plata obligatiilor fiscale;”petenta avea obligatia declararii
impozitului pe dividende pina la datele de:25.01.2005, 31.12.2007 si 25.01.2008
pentru impozitul pe dividende datorat in suma de ...... lei.(..... lei+.... lei+..... lei).
In conformitate cu prevederile art.86 alin.4 din O.G nr.92/2003(R) privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:,,Declaratia fiscala intocmita potrivit
art.82 alin.(2) este asimilata cu o decizie de impunere,sub rezerva verificarii
ulterioare, si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii
acesteia.’’
In consecinta se retine ca, petenta nu a declarat la termen obligatia de plata
privind impozitul pe dividende asa cum s-a aratat, iar in baza 109 din O.G
nr.92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala, organul de control a procedat la
emiterea deciziei de impunere ce face obiectul prezentei contestatii.
Pentru acest motiv contestatia formulata impotriva deciziei de impunere nr. .......
va fi respinsa ca neintemeiata , fara ca suma de ......... lei sa mai trebuiasca a fi
achitata.

Pentru considerentele retinute in baza art. 211(5) din O.G nr.92/2003(R)

DECIDE
Respinge ca neintemeiata contestatia formulata impotriva Deciziei de
impunere nr........ privind obligatiile fiscale suplimentare de plata pentru suma de ....
lei, reprezentind impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la
comunicare.
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