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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit în
baza art. 209 din O.G. 92/2003 R, cu solu ionarea contesta iei formulat de #
#
plat

$ împotriva m surilor dispuse prin Decizia nr.xxxx/05.07.2007 referitoare la obliga iile de
accesorii aferente obliga iilor fiscale întocmit

de Administra ia Finan elor Publice a

municipiului Sibiu i comunicat petentei în 25.07.2007.
Contesta ia a fost depus în termenul legal impus de art.207(1) din O.G.92/2003
R, fiind înregistrat

la Direc ia General

a Finan elor Publice a Jude ului Sibiu sub

nr.xxxx/23.08.2007.
Organul de solu ionare a contesta iei prin adresa nrxxxxx/31.08.2007, remite
contesta ia Administra iei Finan elor Publice a municipiului Sibiu pentru formarea complet

a

dosarului.
Dosarul completat privind contesta ia în cauz

a fost transmis de Administra ia

Finan elor Publice a municipiului Sibiu cu adresa nr.xxxxx/04.10.2007 i înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a Jude ului Sibiu cu nr.xxxx/08.10.2007.
Obiectul contesta iei îl reprezint m surile dispuse prin actul contestat privind plata
la bugetul statului a sumei totale de xxxxdin care :
major ri de întârziere impozit profit

-

xxxxlei

major ri de întârziere impozit pe
veniturile microîntreprinderilor

-

xxxx lei

Prin contesta ia formulat petenta sus ine urm toarele :
Cu privire la major rile de întârziere privind impozitul pe profit calculate prin
Decizia nr.xxxxxx/05.07.2007, petenta men ioneaz :

impozitul pe profit pentru care au fost calculate major rile de întârziere a f cut obiectul
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unei contesta ii anterioare solu ionat prin Decizia nr.xxx26.02.2007 emis de Direc ia
General a Finan elor Publice a Jude ului Sibiu ;
pentru sus inere anexeaz la dosarul cauzei Rezolu ia nr.xxx/xx/x/14.05.2007 a
Parchetului de pe lâng Judec toria Sibiu prin care se dispune redeschiderea urm ririi
penale a d-luixxxx în calitate de director general al societ ii, numit de c tre
administratorul acesteia, dlxxxxx.
În consecin , petenta solicit

anularea major rilor de întârziere aferente

impozitului pe profit stabilit suplimentar în sarcina sa ca urmare a vinov iei directorului general.
Cu privire la major rile de întârziere aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor calculate prin Decizia nr.xxxx/05.07.2007, petenta men ioneaz :
a depus Declara ia 100 înregistrat cu nr.xxxxx/23.07.2004 din care rezult c datoreaz
xxx lei impozit pe venitul microîntreprinderilor, sum

pe care o pl te te conform

documentelor anexate la dosarul cauzei :

solicit

•

stat de plat nr.xxx/02.07.2004 ;

•

ordine de plat pe lunile mai, iunie, iulie 2004 ;

verificarea declara iilor rectificative înregistrate sub nr.xxx/27.11.2003

i

xxxx/27.11.2003 ;
solicit corectarea declara iei înregistrat sub nr.xxxx/23.01.2004 i a foilor de v rs mânt
nr.xxxx/28.02.2004 i xxx/13.11.2003 întrucât sunt gre it calculate de c tre societate.
Organul de control, prin Decizia nr.xxxx/05.07.2007 referitoare la obliga iile de
plat accesorii aferente obliga iilor fiscale, a stabilit c petenta datoreaz major ri de întârziere
pentru plata cu întârziere în conformitate cu O.G.92/2003 R, astfel :
Major ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum de xxx lei calculate
pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. xxx/
04.12.2006 în sum de xxxx lei.
Major ri de întârziere aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor în sum
de xx lei calculate pentru debitul de xx lei înscris prin declara ia nr. xxxx/
23.07.2004.
Având în vedere documentele aflate la dosarul cauzei, legisla ia în vigoare în
perioada de calcul a accesoriilor, organul de solu ionare a contesta iei re ine urm toarele :

3

Cu privire la contestarea sumei de xxxxlei reprezentând major ri de întârziere
aferente impozitului pe profit.
În fapt, debitul privind impozitul pe profit în sum de xxxx lei pentru care au fost
calculate major rile de întârziere ce fac obiectul prezentei contesta ii, a fost stabilit suplimentar
prin Decizia de impunere nr.xxxx/30.11.2006 întocmit de Activitatea de Control Fiscal Sibiu.
Aceast

decizie de impunere a fost contestat

anterior i solu ionat

de Direc ia General

a

Finan elor Publice a Jude ului Sibiu prin Decizia nrxxx/26.02.2007, stabilindu-se suspendarea
solu ion rii contesta iei pân la pronun area unei solu ii definitive pe latura penal . Dovada c
nu exist o solu ie definitiv pe latura penal este confirmat
Rezolu iei nr.xxx/xx/x/14.05.2007 emis

i de existen a la dosarul cauzei a

de Parchetul de pe lâng

Judec toria Sibiu din care

reiese c a fost redeschis urm rirea penal în dosarul nr.xx/P/2006.
Întrucât major rile de întârziere aferente impozitului pe profit au fost calculate
pentru un debit ce se afl pe rol în instan

i la data emiterii prezentei decizii nu exist o solu ie

definitiv a instan ei penale, opozabil organelor fiscale cu privire la sumele pentru care statul
s-a constituit parte civil , sunt aplicabile în spe

procedurile :

Art.214 (1) lit.b) din O.G.92/2003 R, unde se men ioneaz

: „Organul de solu ionare

competent poate suspenda, prin decizie motivat , solu ionarea cauzei atunci când :
(....)
b). Solu ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen a unui drept care face
obiectul unei alte judec i.”
Cu privire la contestarea sumei de xxx lei reprezentând major ri de
întârziere
aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor.
În fapt, situa ia fiscal a impozitului pe venit ce a fost luat în calculul major rilor de
întârziere prin Decizia nr.xxxx/05.07.2007, se prezint astfel :
datorat/data
xxlei/26.07.2004 – Declara ie 100 nr.xxxx/23.07.2004
virat/data
xxxlei/27.09.2007 – O.P. xxxx/27.09.2007.
A a cum reiese din declara ia 100, ordinul de plat , precum i din Fi a sintetic a
contribuabilului, organul fiscal în mod întemeiat a calculat major ri de întârziere în sum de 8 lei
ca m sur accesorie în raport cu debitul în conformitate cu art.120 din O.G.92/2003 R, întrucât
acesta a fost virat cu întârziere.
În ceea ce prive te anexarea la dosarul cauzei a altor documente care ar avea
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leg tur cu impozitul pe venitul microîntreptinderilor, organul de solu ionare precizeaz :

cele nou ordine de plat întocmite de societate pentru lunile mai, iunie, iulie
2004 se refer la achitarea obliga iilor privind impozitul pe venitul din salarii i
contribu ii aferente salariilor i nu au nici o leg tur

cu impozitul pe venitul

microîntreprinderilor ;
declara ia rectificativ nr.xxx/27.11.2003 pentru suma de xxxlei vechi se refer
la impozitul pe venitul din consigna ie
microîntreprinderii, fapt remediat de îns

i nu la impozitul pe venitul

i petenta, prin depunerea declara iei

rectificative cu nr.xxxx/30.01.2006 ;
declara ia rectificativ

nr.xxx/27.11.2003 se refer

la diminuarea obliga iei

privind impozitul pe venitul microîntreprinderii în sum de xxxx lei pentru luna
decembrie 2002, declarat ini ial în sum

de xxx lei, deci storneaz

mai mult

decât declar ;
referitor la declara ia 100 nr.xxx/23.01.2004 prin care societatea stabile te c
pentru luna decembrie 2003 datoreaz un impozit pe venit microîntreprindere
în sum

dexxxx lei, sum

care a fost virat

cu F.V.nrxxxx/18.02.2004,

solicitarea petentei ca acestea s fie corectate deoarece sunt gre it calculate
nu poate fi luat

în considera ie în solu ionarea

favorabil

a

contesta iei,

deoarece :
o în primul rând nici perioada i nici debitul nu au leg tur

cu obiectul

contesta iei în cauz ;
o în al doilea rând, corectarea oric rei declara ii eronat depus la organul
fiscal se face, de c tre societate prin declara ii rectificative, iar pentru
sumele achitate în plus se solicit

compensare sau restituire

nicidecum organul fiscal nu poate corecta sume declarate
efectuate

de

petent

cu

F.V.

nr.

xxxx/13.11.2003

nr.xxxx/18.02.2004.
Pentru considerentele re inute în baza art.211(5) din O.G.92/2003 R, se
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Suspend solu ionarea contesta iei pentru suma de xxxxlei reprezentând major ri
de întârziere aferente impozitului pe profit pân la pronun area unei solu ii definitive pe latura
penal , procedura administrativ

urmând a fi reluat

la încetarea motivului ce a determinat

suspendarea în condi iile legii conform celor re inute prin prezenta decizie.
Dosarul cauzei va fi transmis organului fiscal, urmând ca la încetarea motivului
care a determinat suspendarea s fie înaintat organului competent pentru solu ionarea cauzei
potrivit dispozi iilor legale.
Respingerea contesta iei ca neîntemeiat pentru suma dexxx lei reprezentând
major ri de întârziere aferente impozitului pe venitul microîntreprinderii.
Prezenta Decizie poate fi atacat

la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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__________________________________________________Serv.Solu ionare Contesta ii_________________________________________________
Adresa: str.Calea Dumbr vii nr.28-32, cod: 550324
Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315
Website: www.finan esibiu.ro

