
DECIZIA Nr.40 / 2009
privind solutionarea contestatiei formulata de

Dna ...
impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite

 in urma corectiilor evidentei fiscale nr..../....2009  

 Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata prin
adresa nr.../...2009 formulata  de ...,  notar  public,  cu sediul  si  domiciliul  fiscal  in
orasul ..., str. ... nr. ..., jud.Ilfov , avand ..., C.N.P. ..., contestatie formulata impotriva
Deciziei  de  impunere  nr.  .../...2009  privind  obligatiile  fiscale  stabilite  in  urma
corectiilor evidentei fiscale.
           Prin  adresa inregistrata  sub nr.../...2009 au fost  depuse completari  la
contestatia initiala. 

Contestatia se refera la diferentele in minus ale obligatiilor fiscale stabilite
in urma corectiilor evidentei fiscale., in suma de ... lei.

          S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, constatandu-se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

- contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
   - contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia de impunere  nr. .../...2009
privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale.   
                                                            

 
       Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a) Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de  dna. ...

                                                           



  I. In sustinerea contestatiei, petenta face urmatoarele precizari:

           1. Nu exista temei legal pentru obligarea la plata accesoriilor la mentiunile
inregistrate eronat, obligatiile accesorii calculandu-se doar in acceptiunea art.26 lit.
e)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003  si  doar  la  impozite  si  taxe  datorate
conform art.20 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003.
           In fapt, Declaratiile 100  au fost completate necorespunzator, in sensul ca s-a
inscris  totalul  impozitului  pe venituri  din  transferul  proprietatilor  imobiliare  din
patrimoniul  personal,  in  loc  de  procentul  de  40%  din  totalul  acestuia  datorat
bugetului de stat, astfel cum era reglementat in anul 2007.
           Plata integrala a acestui impozit (40% - bugetul de sat; 50% - bugete locale si
10% - A.N.C.P.I) s-a efectuat la termen conform evidentelor.
         Ulterior,  aceste  completari  necorespunzatoare  au  fost  indreptate  prin
Declaratiile  rectificative  710,  data  dupa  care  s-au efectuat  corectiile  de  catre
organul fiscal, calculandu-se totodata si obligatii accesorii prin Decizia de impunere
contestata.
         Consideram ca aceasta Decizie nu este legala si temeinica intrucat temeiul
legal al calculului eventualelor majorari, dobanzi si accesorii conform Codului de
procedura fiscala, Ordonantei Guvernului nr.92/2003 art. 20 si art.23, se calculeaza
doar la obligatii sau partial achitate, ceea ce nu este cazul de fata si nu in ultimul
rand temeiul de drept invocat in Decizia contestata intrucat O.M.F.P. 2144/2008 nu
este  publicat  in  Monitorul  Oficial,  deci  nu  are  cum sa  fie  cunoscut  de  catre
subsemnata sau de alti contribuabili.
           Alt act normativ care reglementeaza indreptarea erorilor de plata si anume
Ordinul  nr.1311/2008  priveste  doar  erorile  materiale  din  documentele  de  plata
(plata obligatiilor fiscale in alt cont bugetar – art 1.2 lit.a si plata altor obligatii
fiscale in contul unic – art. 1.2 lit.b), iar nu poate fi invocat in cazul de fata.

 2. Nu exista obligatie fiscala principala neachitata.
     3.  Nu exista  prevedere  legala  privind calculul obligatiilor  accesorii  pentru
corectarea evidentelor fiscale.

4. In Decizie nu este aratata in mod clar suma totala datorata.
          Avand in vedere cele aratate mai sus, va rugam sa luati in considerare
temeinicia si legalitatea celor mentionate si nu in ultimul rand faptul ca am achitat
integral si la termen privind  absolut toate obligatiile bugetare.

                                                          

           II.  In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei  formulata de  ...
intocmit de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov – Compartimentul
evidenta  platitori  persoane juridice,  se mentine  constatarea  privind  corectitudinea
redistribuirii  si  transferului  sumelor  pentru  perioada ianuarie  2008 -  mai  2009 si
stabilirii obligatiilor de plata la zi.
                                                                                 

            III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, argumentele invocate



de contestatoare  in  sustinerea  cauzei,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  si
prevederile legale in vigoare, se retine:   
               
             In fapt,
          
         La data  de ...2009  BIROUL NOTARULUI PUBLIC ... a depus la Directia
generala a finatelor publice a judetului Ilfov cererea inregistrata sub nr..., prin care a
solicitat  “compensarea  la  data  platii  in  urma  depunerii  declaratiilor  710,
rectificative la Declaratiile 100/2007”, depunand anexata situatia platilor, cuprinzand
sumele, potrivit evidentelor societatii, ca fiind cele eronat inregistrate, precum si cele
considerate corecte.
              Situatia anexata cuprinde platile din ordinele de plata emise in perioada
cuprinsa intre ...2008(OP ...) si ...2009(OP ...), pe care societatea le-a solicitat sa fie
corectate, prin transferul sumelor platite initial, in conturile bugetare corecte.
                     Corectarea s-a facut potrivit procedurii propriu-zise de corectare a
evidentei fiscale prin simulare, in urma careia s-au stabilit  corect obligatiile de plata
la zi, si anume :

      - pentru perioada ianuarie 2008 – ...2008 transferul sumelor s-a efectuat la data
cererii contribuabilului(...2009). In situaţia în care contribuabilul nu a achitat, la
scadenţa prevăzută  de Codul fiscal sau alte acte normative care reglementează
obligaţia  fiscală,  suma  integrală  ci  numai  suma  înscrisă  în  declaraţia  iniţială,
potrivit prevederilor legale mai sus invocate, pentru diferenţele de obligaţii fiscale
înscrise în declaraţia rectificativă  care nu au fost achitate si pentru care nu s-a
depus in termenul de un an de la data platii  cererea prevazuta de art. 114 din
Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  se
datorează  şi  se  calculează  majorări  de  întârziere  începând  cu  ziua  imediat
următoare scadenţei şi până la data stingerii obligaţiilor fiscale inclusiv, respectiv
19.05.2009;
      - pentru perioada ...2008-...2009, transferul sumelor s-a efectuat la data platii. 

                                              
                                                      
           In drept,  
          Art.114 alin.(4), (5) si  (6) si  art.120 alin.(1),  (2) si  (3)  ale Ordonantei
Guvernului nr.92/2003, republicata, prevad :
           ART.114               
 (4)  Pentru  creantele  fiscale  administrate  de Agentia  Nationala  de Administrare
Fiscala si unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua
indreptarea erorilor din documentele de plata întocmite de acesta si va considera
valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in suma si din contul debitorului
inscrise in documentul de plata, cu conditia debitarii contului acestuia si a creditarii
unui cont bugetar.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator şi de catre celelalte
autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale.
     (6)Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea
decaderii.



          ART. 120
    Majorari de întarziere
    (1) Majorarile de întarziere se calculeaza pentru fiecare zi de întarziere, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea
declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de întarziere se
datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care
s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.
    (3)  În  situatia  în  care  diferentele  rezultate  din  corectarea  declaratiilor  sau
modificarea unei  decizii  de impunere sunt  negative in  raport  cu sumele stabilite
initial, se datoreaza majorari de întarziere pentru suma datorata dupa corectare ori
modificare, începand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii
acesteia inclusiv.
          

         Fata de cele de mai sus, urmeaza sa se respinga contestatia ca neintemeiata.
             
 Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul
prevederilor  art.216  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata, se        

                                                             DECIDE:

Se respinge contestatia formulata de BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...,
impotriva  Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor
evidentei fiscale nr.../...2009, ca neantemeiata .   
                                                        
  Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din
OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  la  instanta  de
contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

DIRECTOR  COORDONATOR,


