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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                        M E H E D I N T I

DECIZIA Nr. 11-2006
privind solutionarea contestatiei formulata de

SC X SRL com. Prunisor

Directia generala a finantelor publice a fost sesizata de  SC X  SRL com.
Prunisor asupra contestatiei înregistrat� la D.G.F.P. Mehedinti sub nr.
1562/26.01.2006.

Contestatia a fost formulata împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent si din anii precedenti, din data de
31.12.2005 emisa de organele fiscale ale Administratiei finantelor publice Drobeta Tr.
Severin si are ca obiect suma de ….. lei (RON), reprezentand:

- ….. lei, dobanzi aferente impozitului pe profit;
- ….. lei, penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 177, alin.1 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�.

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 175 si art. 179, alin.1, lit.a
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�,
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Mehedin�i este investita s� solu�ioneze
contestatia formulata de SC X SRL com. Prunisor.

I. In sustinerea contestatiei SC X SRL com. Prunisor arata ca pentru trimestrul
I 2004 a depus declaratie de impozit pe profit in data de 25.04.2004 pentru suma de ….
lei RON desi în anul 2004 societatea era platitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.

In sustinere contestatoarea precizeaza ca la data de 13.01.2006 a depus declaratia
rectificativa prin care obligatia bugetara impozit pe profit in suma de …. lei RON se
corecteaza prin trecerea acesteia la obligatia bugetara impozit pe venitul
microinteprinderilor.

Totodata, precizeaza ca plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor in
suma totala de ….. lei RON a facut-o prin F.V. din data de 25.02.2004 in suma de ….
lei RON, F.V. din data de 29.03.2004 in suma de …..lei RON, F.V. din data de
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26.04.2004 in suma de ….. lei RON si considera ca “daca am platit la bugetul de stat
suma de …. lei RON nu trebuie sa mi se calculeze dobinzi si penalitati de intarziere”.

II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti din data de 31.12.2005 s-a stabilit in sarcina
SC X SRL com. Prunisor obligatii de plata la bugetul de stat in suma totala de …. lei
RON, reprezentad dobinzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit.

III. Luând în considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele
invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele
normative în vigoare pe perioada supusa controlului se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice Mehedinti este
daca SC X SRL com. Prunisor datoreaza dobinzi si penalitati de intarziere in suma
totala de …. lei (RON) pentru impozit pe profit aferent trim. I/2004, in conditiile in care
aceasta in anul fiscal 2004 este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderior.

In fapt, SC X SRL com. Prunisor in anul 2004 este platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor si a depus din eroare pentru trim. I 2004 declaratie de
impozit pe profit pentru suma de ….. lei, achitand in realitate aceasta suma in contul
impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.115, alin 1 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, care precizeaza:

“Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor
de plata se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de întârziere”.
Fata de dispozitiile legale anterior citate, se retine ca in mod eronat Administratia

Finantelor Publice Drobeta Tr. Severin a stabilit in sarcina contestatoarei obligatia de
achita la bugetul de stat suma de ….. lei (RON), reprezentand accesorii aferente
impozitului pe profit, aceasta deoarece din actele si documentele exitente la dosarul
cauzei SC X SRL com. Prunisor a achitat obligatia de plata ce o datora respectiv
impozitul pe venitul microintreprinderilor in suma totala de ….. lei (RON) la termenul
scadent prevazut de dispozitiile legale, asa cum aceasta obligatie a fost constituita si
evidentiata in documentele contabile depuse la dosarul cauzei si anume: balanta de
verificare intocmita la data de 31.03.2004 si bilantul contabil intocmit la data de
30.06.2004.

Depunerea eronata a declaratiei de impozit pe profit in loc de declaratie pe venitul
microintreprinderilor constituie o eroare materiala  de declarare, ci nu de stabilire  de
obligatii, eroare care ulterior a fost rectificata prin declaratia rectificativa din data de
13.01.2006.

Motivatia contestatoarei referitoare la faptul ca plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor in suma totala de ….. lei RON a facut-o prin F.V. cu data de
25.02.2004 in suma de ….. lei RON, F.V. cu data de 29.03.2004 in suma de ….. lei
RON, F.V. cu data de 26.04.2004 in suma de ….. lei RON si considera ca “daca am
platit la bugetul de stat suma de ….. lei (RON) nu trebuie sa mi se calculeze dobinzi si
penalitati de intarziere”, urmeaza sa fie retinuta in solutionarea favorabila a cauzei.
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Fata de cele prezentate si avand in vedere ca SC X  SRL com. Prunisor a declarat
o obligatie nedatorata la bugetul de stat, in speta impozit pe profit, dar in realitate a
evidentiat corect in contabilitate obligatia fiscala, respectiv impozit pe veniturile
microintreprinderilor si a efectuat plata acesteia, se retine ca masura prin care organele
fiscale ale Administratiei fiscale Drobeta Tr. Severin au stabilit in sarcina societatii
contestatoare obligatia de a achita la bugetul de stat accesorii in suma de …..lei (RON)
aferente impozitului pe profit, a fost eronat dispusa si urmeaza a se admite contestatia
formulata de aceasta.
           Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.115, alin 1
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, coroborat cu
prevederile  art.179, art.180, si art.186 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Admiterea ca întemeiata a contestatiei formulata de SC X SRL com. Prunisor
pentru suma totala de ….. lei (RON), reprezentand :

- …. lei, dobanzi aferente impozitului pe profit;
            -  …. lei, penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit
si anularea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent si din anii precedenti, din data de 31.12.2005 emisa de organele
fiscale ale Administratiei finantelor publice Drobeta Tr. Severin.

                                      


