
                             

DECIZIA NR. 1135
....2010

.

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

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale
din cadrul Administratiei Finantelor Publice Brasov prin Decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr...../11.05.2010, prin
care s-au stabilit majorari de intarziere  in suma de .... lei  aferente impozitului pe
alte venituri.

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si in raport de emiterea
Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei
fiscale nr. ......2010 respectiv 11.05.2010, si de  data inregistrarii contestatiei la
Administratia Finantelor Publice Brasov, respectiv 12.05.2010, conform stampilei
acestei institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, 206 si
207 din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, D.G.F.P.
Brasov este investita cu solutionarea  contestatiei formulata de X Brasov.

I. X Brasov contesta suma de ..... lei reprezentand majorari de intarziere  
calculate prin  Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale nr........2010, mentionand urmatoarele:.

Urmare a notificarii AFP Brasov din data de 12.04.2010 de a depune
declaratia 205 ,X a dpus in data de 28.04.2010 , declaratii rectificative pe anul 2009
la impozitul pe veniturile din activitati in baza contractelor /conventiilor civile,
deoarece dintr-o eroare in loc sa se declare impozit pe alte venituri, s-a declarat
impozit pe venituri din activitati in baza conventiilor civile.

Petenta considera ca , fiind obligatii ale aceluiasi buget  si tinand cont ca
platile s-au efectuat in termenul legal,  nu datoreaza majorarile de intarziere in suma
de ..... lei motiv pentru care solicita reanalizarea situatiei si recalcularea majorarilor
de intarziere rezultate in urma compensarilor efectuate intre cele doua tipuri de
impozit.   

II. Prin Cererea de compensare inregistrata la AFP Brasov sub nr.......2010 X
Brasov a solicitat compensarea sumelor platite ca impozit pe veniturile din activitati
independente in baza contractelor/conventiilor civile cu impozitul pe alte venituri
pentru perioada ianuarie 2009- martie 2010.

Prin Notele de compensare : nr........04.2010, nr. .......2010 nr. .......2010,nr.
......2010 nr. ......2010 nr. ......2010 nr. .......2010 , nr......2010, nr. ......2010 nr.
.....2010 nr. .....2010 nr. ......2010 nr. ......2010 organul fiscal a efectuat compensarea
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sumelor platite eronat de contribuabil , in baza prevederilor art. 114, alin (4) , (5) si
alin (6) , art. 122 alin (1) , lit a)  si art. 116 din OG 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata, dupa cum urmeaza : 

- Pentru suma de ..... lei compensarea s-a facut cu data platii impozitului pe
veniturile din activitati independente in baza contractelor/conventiilor civile avand in
vedere faptul ca platile nu depaseau termenul de 1 an de la data depunerii cererii de
compensare. 

- Pentru suma de ..... lei compensarea s-a efectuat  cu data cererii de
compensare, respectiv cu data de 28.04.2010.

Totodata , in temeiul art. 88 , lit c ) si art 119 din OG 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. .......2010 s-au generat accesorii aferente impozitului pe alte venituri in suma
totala de ..... lei ( .... lei +..... lei ) 

In baza OMFP 2144/2008 , prin procedura de simulare , prin Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr.
...../11.05.2010 s-au recalculat accesoriile aferente compensariilor efectuate cu data
platii impozitului pe veniturile din activitati independente in baza
contractelor/conventiilor civile,  prin diminuarea obligatiei majorari de intarziere
aferente impozitului pe alte venituri  in suma de ..... lei cu suma de ..... lei , rezultand
majorari de intarziere de plata  in suma de ..... lei aferenta obligatiilor fiscale pentru
care compensarea s-a facut cu data de 28.04.2010

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

Referitor la majorarile de intarziere in valoare de .... lei ramase  de plata din
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...../11.05.2010 dupa efectuarea
corectiilor evidentei fiscale prin emiterea Decizia de impunere privind obligatiile
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ....../11.05.2010

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P.Brasov prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor este de a se stabili daca  contestatoarea datoreaza bugetului de
stat majorarile de intarziere in valoare de .... lei calculate prin Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale
nr. .....2010 ramase ca datorate urmare a corectiei evidentei fiscale.

Urmare a solicitarii organului fiscal, contestatoarea a depus in 28.04.2010 la
A.F.P.Brasov declaratii rectificative cu diminuarea de obligatii fiscale pe perioada
ianuarie2009 -aprilie 2010, la tipul de impozit “impozit pe veniturile din activitati
desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile incheiate” si declaratii cu
suplimentare de obligatii fiscale la tipul de impozit “Impozit pe alte venituri”.

Totodata, contestatoarea cu Cererea de compensare inregistrata la AFP
Brasov sub nr........2010 a solicitat si compensarea platilor efectuate eronat respectiv
compensarea “impozitului pe veniturile din conventii civile in cota de 16%” cu
“impozitul pe alte venituri” , pe anul 2009 si perioada ianuarie-aprilie 2010.

Urmare a efectuarii compensarilor solicitate de contestatoare si a corectarii
evidentei fiscale a asociatiei, organele fiscale din cadrul A.F.P.Brasov au stabilit ca
datorate  majorari de intarziere in valoare de ...... lei (... lei - .... lei= .... lei ) aferente
impozitului pe alte venituri in perioada  ianuarie - aprilie 2009.
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In contestatia formulata, contestatoarea sustine ca nu datoreaza bugetului de
stat majorarile de intarziere in valoare de .... lei  deoarece impozitul pe veniturile din
activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor  care a fost compensat cu
impozitul pe alte venituri. Din notele de compensare se retine ca obligatia a fost
achitata, la termenul scadent, astfel:

-suma de .... lei  din luna ianuarie 2009 a fost achitata cu chitanta nr.... din
05.02.2009 si din 23.01.2009

-suma de ..... lei  lei din luna martie 2009 a fost achitata cu chitanta .... din
data de 03.04.2009

-suma de ..... lei din luna  aprilie  2009 a fost achitata cu chitanta nr..... din
data de 05.05.2009

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca organele de
specialitate din cadrul Administratiei Finantelor Publice Brasov au efectuat
compensarea obligatiilor bugetare la cererea  contestatoarei, in conformitate cu
prevederile art.122 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art.24 si art.116 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care dispun:

-art.122
“Major�ri de întârziere în cazul compens�rii
(1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, major�rile de

întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel:
a) pentru compens�rile la cerere, data stingerii este data depunerii la

organul competent a cererii de compensare; “

-art.24
“Stingerea crean�elor fiscale
Crean�ele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silit�,

scutire, anulare, prescrip�ie �i prin alte modalit��i prev�zute de lege.”
-art.116
“Compensarea
(1) Prin compensare se sting crean�ele administrate de Ministerul

Economiei �i Finan�elor cu crean�ele debitorului reprezentând sume de
rambursat sau de restituit de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume,
când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea
de debitor, dac� legea nu prevede altfel.

(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea
debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite
acestuia, dup� caz. Dispozi�iile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt
aplicabile în mod corespunz�tor.”

Organele fiscale au corectat evidenta fiscala a contribuabilului in conformitate
cu prevederile art.114 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,
republicata, care dispune:

“(4) Pentru crean�ele fiscale administrate de Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� �i unit��ile subordonate, organul fiscal, la cererea
debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plat� întocmite
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de acesta �i va considera valabil� plata de la momentul efectu�rii acesteia, în
suma �i din contul debitorului înscrise în documentul de plat�, cu condi�ia
debit�rii contului acestuia �i a credit�rii unui cont bugetar.

(5) Prevederile alin. (4) se aplic� în mod corespunz�tor �i de c�tre
celelalte autorit��i publice care, potrivit legii, administreaz� crean�e fiscale.

(6) Cererea poate fi depus� în termen de un an de la data pl��ii, sub
sanc�iunea dec�derii.”,

Astfel, pentru “impozitul din alte venituri” din luna ianuarie,  martie , aprilie
2009,  platit la termenul scadent si declarat  eronat ca fiind impozit pe veniturile din
activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor, pentru care cererea de
indreptare a erorii din documentele de plata a fost depusa in termen mai mare de un
an, organele de specialitate au stabilit majorari de intarziere in valoare de .... lei,  
fara sa tina cont de stingerea prin plata a obligatiilor fiscale la data scadentei
acestora.

In speta in cauza, organele de specialitate din cadrul A.F.P.Brasov nu au avut
in vedere prevederile art.114 alin.(2) alin.(3) si art.120 alin.(2) din O.G. Nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata  care  dispun:

-art.114 
“(2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a

altor sume datorate bugetului general consolidat, prev�zute prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, într-un cont unic,
prin utilizarea unui ordin de plat� pentru Trezoreria Statului pentru obliga�iile
datorate bugetului de stat �i a unui ordin de plat� pentru Trezoreria Statului
pentru celelalte obliga�ii de plat�.

(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal
competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dup� caz, propor�ional cu
obliga�iile datorate.
  (3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii
este:

a) în cazul pl��ilor în numerar, data înscris� în documentul de plat�
eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

-art.120
(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din

corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile
de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei
crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii
acesteia inclusiv.

 Decizia nr.3  a Comisiei  de proceduri fiscale, data in aplicarea  art, 12, art.
111, art. 114, art. 119 si art. 120 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
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de procedura fiscala, republicatã, publicata prin OMF nr.1801/2008 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, precizeaza:

"În situa�ia în care contribuabilul, cu bun�-credin��, efectueaz� o plat�
mai mare decât cuantumul crean�ei fiscale înscrise eronat într-o declara�ie
fiscal� care a fost corectat� ulterior de c�tre contribuabil sau au fost stabilite
de c�tre organul fiscal diferen�e datorate în plus fa�� de crean�a fiscal�
ini�ial�, în condi�iile legii, data stingerii, în limita sumei pl�tite suplimentar,
este data pl��ii astfel cum aceasta este definit� de lege, dac� suma pl�tit�
suplimentar nu a fost stins� pân� la data corect�rii de c�tre contribuabil sau
pân� la data stabilirii de c�tre organul fiscal a diferen�ei datorate în plus."

La art.52 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se precizeaza:
“ (1) Pl�titorii urm�toarelor venituri au obliga�ia de a calcula, de a

re�ine �i de a vira impozit prin re�inere la surs�, reprezentând pl��i anticipate,
din veniturile pl�tite:

d) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor
civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele men�ionate la art. 78
alin. (1) lit. e);

(2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum urmeaz�:
a) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cot� de

impunere de 10% la venitul brut;
    (3) Impozitul ce trebuie re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data
de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit venitul, cu excep�ia
impozitului aferent veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul
de virare este reglementat potrivit titlului IV”,

totusi  la pct. 66^1 din H.G. Nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaza:

Persoanele fizice care realizeaz� venituri din activit��i desf��urate pe
baza contractelor/conven�iilor civile, încheiate potrivit Codului civil au
dreptul s� opteze, pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul
fiind final, potrivit art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca plata
obligatiilor fiscale datorate pe perioada ianuarie- aprilie  2009 s-a efectuat la
termenul scadent de catre contestatoare, in numerar cu chitantele nr...... din
05.02.2009 ; nr...... din 23.01.2009;nr. .... din data de 03.04.2009 si nr...... din data
de 05.05.2009

La Titlu VIII “Colectarea creantelor fiscale”, cap.II”Stingerea creantelor fiscale”
din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, se precizeaza ca plata
reprezinta o modalitate de stingere a creantelor fiscale.

Potrivit prevederilor art.119 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, “Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre
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debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de
întârziere.”

Astfel, majorarile de intarziere sunt aferente obligatiilor bugetare stinse cu
intarziere sau nestinse, in nici un caz pentru depunerea unei declaratii rectificative.

Mai mult, in Decizia nr.3  a Comisiei  de proceduri fiscale publicata prin OMF
nr.1801/2008, data in aplicarea  art, 12, art. 111, art. 114, art. 119 si art. 120 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, se precizeaza in
mod clar ca, in situatia in care contribuabilul de buna credinta efectueaza o plata mai
mare decat creanta fiscala inscrisa eronat intr-o declaratie fiscala care a fost
corectata ulterior de catre contribuabil , data stingerii, in limita sumei platite
suplimentar este data platii daca suma platita suplimentar nu a fost stinsa pana la
data corectarii de catre contribuabil.

Totodata, contribuabilii efectueaza plata impozitelor, taxelor, contributiilor si
altor sume datorate bugetului general  consolidat intr-un cont unic iar distribuirea
sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget
sau fond, sau dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.   

Se retine faptul ca in speta,  debitul a fost achitat la termenul scadent. 
Astfel, avand in vedere prevederile legale enuntate mai sus si documentele

existente la dosarul cauzei, se retine ca  X Brasov nu datoreaza bugetului de stat
majorarile de intarziere in valoare de ..... lei,  stabilite prin Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. .....05.2010,
drept urmare se va admite contestatia pentru suma de .... lei reprezentand majorari
de intarziere stabilite suplimentar asupra impozitului pe alte venituri.

In drept, art.216  din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, care dispune:

“(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte,
ori respins�.

(2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total�
sau par�ial� a actului atacat.”

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate  se va anula partial si  Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr.
......05.2010, prin care s-au stabilit suplimentar majorarile de intarziere in valoare de
.... lei.

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

6/7



 1Admiterea contestatiei formulata de X Brasov, inregistrata la
D.G.F.P.Brasov sub ..../20.05.2010, pentru suma de ... lei reprezentand majorari de
intarziere si anularea partiala a Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr. .....05.2010, pentru suma  de ....lei reprezentand
majorari de intarziere.

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

7/7


