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             DECIZIA nr. 168 /2015

privind soluţionarea contestaţiei formulată de
S.C. .X. S.R.L.

înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

sub nr. A_SLP 622/ 26.03.2015

Direcţia  generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de
Administrare  a  Marilor  Contribuabili  prin  adresa  nr..X./24.03.2015,
înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală
de  soluţionare  a  contestaţiilor  sub  nr.A_SLP  622/26.03.2015  asupra
contestaţiei  formulată  de  S.C.  .X.  S.R.L.  cu  sediul  în  .X., strada  .X.,
subsol,  .X.,  sector  .X.  având  CUI  .X.  împotriva  Deciziei  referitoare  la
obligaţiile de calcul accesorii nr.X./17.06.2014 emisă de Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili.

S.C.  .X.  S.R.L.  contestă  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul
accesorii nr..X./17.06.2014 (dosar fiscal nr..X.) emisă de Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili pentru suma de .X. lei reprezentând :

.X. lei - dobânzi aferente CAS reţinută de la asiguraţi,

.X. lei - penalităţi aferente CAS reţinută de la asiguraţi.
      Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.1) din
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  având  în  vedere  că
Decizia  referitoare la  obligaţiile  de plată accesorii  nr..X./17.06.2014  a fost
comunicată  sub  semnătură  în  data  de 18.06.2014  şi  de  data  înregistrării
contestaţiei  la  Serviciul  Registratură  al  D.G.A.M.C.,  respectiv  la  data  de
14.07.2014 sub nr..X. potrivit ştampilei acestei instituţii aplicată pe contestaţia
aflată în original la dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205,
art.206,  art.207 alin.(1)  şi  art.209 alin.(1)  lit.c)  din O.G.  nr.92/2003 privind
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Codul  de  procedură  fiscală  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, la  data  înregistrării  contestaţiei  societatea  regăsindu-se  la
poziţia  .X.  din  anexa  nr.1  la  O.P.A.N.A.F.  nr.3749/2013  pentru  aprobarea
Listei marilor contribuabili, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  este  legal  investită  să
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. .X. S.R.L.

I. S.C. .X. S.R.L. solicită desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./17.06.2014 emisă de D.G.A.M.C. pentru suma de .X. lei
reprezentând  accesorii  aferente  CAS reţinută  de  la  asiguraţi  pentru
următoarele considerente :

Societatea  arată  că  a  depus  la  23.12.2010  Declaraţia  102  privind
obligaţia de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru
perioada  de  raportare  noiembrie  2010  în  conţinutul  căreia,  dintr-o  eroare
materială a fost completată suma de .X. lei în loc de 1.X. lei.

Suma de .X.  lei  cu  scadenţa 27.12.2010 a fost  achitată  cu O.P.  nr.
.X./24.12.2010 în valoare de .X. lei, deci la momentul depunerii Declaraţiei
102 iniţiale.

Societatea  arată  că  a  fost  administrată  de  D.G.A.M.C.  în  perioada
01.01.2010 - 31.12.2010, iar începând cu data 01.01.2011 a fost administrată
de Direcţia  generală a  finanţelor  publice  a municipiului  .X.  -  Administraţia
finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, iar din data  01.01.2014 este
administrată din nou de D.G.A.M.C. 

Astfel,  societatea  a  fost  informată  de  D.G.A.M.C.  cu  adresa
nr..X./19.02.2014 asupra neconcordanţelor existente între plăţile efectuate şi
declaraţiile  depuse,  astfel  că  a  depus  la  data  22.04.2014,  Declaraţia
rectificativă  710  cu  suplimentarea  obligaţiei  fiscale  la  CAS reţinută  de  la
asiguraţi cu suma de .X. lei pentru scadenţa 27.12.2010.

Societatea  consideră  că,  în  măsura  în  care  organul  fiscal  avea
cunoştinţă de existenţa sumei achitate în decembrie 2010, aflată în contul
unic,  se  impunea  restituirea  sumei  achitate  în  plus  sau  compensarea  cu
obligaţiile  fiscale  născute  după  luna  decembrie  2011,  fiind  incidente
prevederile art.116 din Codul de procedură fiscală,  deoarece ambele părţi
aveau calitatea de creditor-debitor.

Practic,  suma  de  .X.  lei  apărea  achitată  în  plus  începând  cu  luna
ianuarie 2011, iar societatea susţine că, potrivit prevederilor art.32 alin.4 din
Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, organul fiscal are obligaţia de a asista şi îndruma contribuabilul în
ce priveşte aplicarea unitară a legislaţiei privind obligaţiile fiscale.

Societatea  invocă  în  susţinere  prevederile  O.P.A.N.A.F.  nr.144/2012
pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile
fiscale, potrivit  cărora nu pot fi  calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere
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decât în ipoteza în care iniţial s-a plătit o sumă mai mică, iar prin declaraţia
rectificativă a fost corectată suma declarată cu titlu de  CAS reţinută de la
asiguraţi la nivelul sumei achitate, respectiv de .X. lei.

Astfel, societatea consideră că, deşi a îndeplinit toate obligaţiile fiscale
privind declararea şi  plata acestora şi  prin  certificatele de atestare fiscală
solicitate organului  fiscal,  în număr de 30 apare menţiunea că nu existau
obligaţii fiscale scadente şi neachitate, totuşi au fost calculate în sarcina sa,
nelegal şi incorect accesorii în sumă de .X. lei, în condiţiile în care societatea
avea achitate în plus debitul principal în contul unic şi  solicită  desfiinţarea
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr..X./17.06.2014 pentru
respectiva sumă.

II. Prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./17.06.2014  emisă  de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor
Contribuabili au fost calculate accesorii în sumă de .X. lei reprezentând :

.X.  lei  -  dobânda aferentă  CAS reţinută de la  asiguraţi  calculate  pe
perioada 27.12.2010 - 24.03.2014,

  .X. lei - penalităţi  aferente CAS reţinută de la asiguraţi calculată pe
perioada 27.12.2010 - 24.03.2014.
       Documentul prin care a fost individualizată obligaţia de plată principală
pentru care au fost calculate aceste accesorii este Decizia nr. .X./22.04.2014.
       Accesoriile au fost calculate în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din  O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările  ulterioare,  pentru  plata  cu  întârziere  a  CAS  reţinută  de  la
asiguraţi.  

III. Luând  în  considerare  constatările  organului  fiscal,  motivele
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi
actele normative în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele :

Cauza supusă soluţionării este dacă accesoriile în sumă de .X. lei
aferente CAS reţinută de la asiguraţi  sunt legal datorate în cuantumul
stabilit  prin  Decizia  nr..X./17.01.2014  referitoare  la  obligaţiile  de plată
accesorii,  contestată,  în  condiţiile  în  care  organele  fiscale,  în  urma
reanalizării  stingerilor  operate  în  evidența  fiscală  pentru  obligația
bugetară rectificată de contribuabil au constatat existența unor sume
care ar fi putut stinge în tot sau în parte diferenţa de obligaţie fiscală din
declaraţia rectificativă cu suplimentare de sume.
         În fapt, S.C. .X. S.R.L. a depus la data de 23.12.2010 Declaraţia 102
privind obligaţia de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale
pentru  perioada  de  raportare  noiembrie  2010  în  conţinutul  căreia,  dintr-o
eroare materială a fost completată suma de .X. lei, în loc de .X. lei. 
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Suma  de  .X.  lei  cu  scadenţa  27.12.2010  a  fost  achitată  cu  O.P.
nr..X./24.12.2010 în valoare de .X. lei, la momentul depunerii Declaraţiei 102
iniţiale, în contul unic la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale şi a
fost  distribuită  pentru  stingerea  obligaţiilor  de  plată  declarate,  în  ordinea
vechimii. 

Societatea a depus la data 22.04.2014,  Declaraţia rectificativă 710 cu
suplimentarea obligaţiei fiscale la CAS reţinută de la asiguraţi cu suma de .X.
lei pentru scadenţa 27.12.2010.

Organele fiscale au stabilit prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr..X./17.06.2014 emisă de D.G.A.M.C. accesorii în sumă de .X. lei
aferente CAS reţinută de la asiguraţi,  în conformitate cu prevederile  art.119
alin.(1), art.120  alin.(1) şi alin.(2) şi art.120^1  alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Prin contestaţia formulată, societatea solicită reanalizarea modului de
calcul al  accesoriilor din Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr..X./17.01.2014, susţinând că obligaţia fiscală pentru care au fost calculate
accesoriile a fost achitată în termenul legal.
          

  În drept, în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.119 alin.(1), art.120
alin.(1) şi alin.(2) şi art.120^1  alin.(1)  din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,  conform cărora :  

  "Art. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1)  Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a

obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de
întârziere.

  Art. 120  Dobânzi
  (1)  Dobânzile  reprezintă  echivalentul  prejudiciului  creat  titularului

creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată
la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat  următoare termenului  de scadenţă şi  până la  data stingerii  sumei
datorate inclusiv.

(2)  Pentru  diferenţele  suplimentare  de  creanţe  fiscale  rezultate  din
corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile
se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale
pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
   ART. 120^1    Penalităţi de întârziere

(1)  Penalităţile  de  întârziere  reprezintă  sancţiunea  pentru
neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare
zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă
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şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art.120 alin.(2) -
(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

Faţă de prevederile legale de mai sus se reţine că pentru neplata la
scadenţă  a  debitelor  datorate  bugetului  de  stat  şi  bugetului  asigurărilor
sociale, contribuabilii datorează accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de
întârziere,  începând cu ziua imediat  următoare termenului  de scadenţă şi
până la data stingerii acesteia inclusiv.

Astfel,   contribuabilul   are  obligatia   de  a  plăti  la  termenele  legale,
impozitele,  taxele,  contributiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului general
consolidat,   stabilite  si  individualizate  prin  declaraţiile  depuse  sau  prin
deciziile de  impunere  emise  de  inspecţia  fiscală,  într-un  cont  unic, iar
distribuirea  sumelor  din  contul  unic  se  face  de  organul  fiscal  competent,
distinct  pe  fiecare  buget  sau  fond,  după  caz,  proporţional  cu  obligaţiile
datorate,  conform prevederilor art.115 din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din documentele aflate la dosarul cauzei reiese că  S.C. .X. S.R.L. a
depus la  data  de  23.12.2010  Declaraţia  102  privind  obligaţia  de  plată  la
bugetele  asigurărilor  sociale  şi  fondurilor  speciale  pentru  perioada  de
raportare noiembrie 2010 în conţinutul căreia, dintr-o eroare materială a fost
completată suma de .X. lei în loc de .X. lei. 

Suma de .X. lei cu scadenţa 27.12.2010 (deci în cuantum mai mare
decât obligaţia declarată) a fost achitată cu O.P. nr..X./24.12.2010 în valoare
de  .X.  lei,  la  momentul  depunerii  Declaraţiei  102  iniţiale,  în  contul  unic
bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale. 

Potrivit  precizarilor  organului  fiscal  din  cuprinsul  adresei
nr..X./23.03.2015,  se reţine că :„Suma de .X.  lei  rămasă nedistribuită  din
acest  ordin de plată a fost  distribuită în data de 28.01.2011 pe obligaţiile
declarate  de  societate  cu  scadenţa  25.01.2011,  astfel:  .X.  lei  la  CAS
asiguraţi,  .X.  lei  la  contribuţia  de şomaj  reţinută  de la  asiguraţi,  .X.  lei  la
CASS reţinută de la asiguraţi”.

Societatea a depus la data 22.04.2014, Declaraţia rectificativă 710 cu
suplimentarea obligaţiei fiscale la CAS reţinută de la asiguraţi pentru suma
de .X. lei, respectiva obligaţie de plată fiind stinsă cu plăţile distribuite din
contul unic bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale existente în sold
la data depunerii declaraţiei, respectiv din O.P. nr..X./.X./24.03.2014 în sumă
de .X. lei.

Prin  adresa nr..X./.X./24.03.2015 emisă de D.G.A.M.C. se precizează
că  :„Pentru  stabilirea  corectă  a  accesoriilor  s-a  procedat  la  reanalizarea
stingerii obligaţiilor de plată la CAS asiguraţi pe perioada pentru care s-au
calculat accesoriile contestate de societate, respectiv de la data scadenţei
27.12.2010 şi până la data depunerii declaraţiei rectificative, respectiv data
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de 22.04.2014 utilizând procedura de simulare având în vedere prevederile
pct.3.1  şi  pct.3.2  din  din  O.P.A.N.A.F.  nr.144/2012  pentru  aprobarea
Procedurii  de îndreptare a erorilor  cuprinse în declaraţiile  fiscale  în cazul
depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative...”, rezultând un
cuantum mai mic al dobânzilor şi penalitaţilor de întârziere datorate de
societate.

Organul  de soluţionare reţine că în  speţă  sunt  incidente prevederile
pct.3.1 şi pct.3.2 din O.P.A.N.A.F. nr.144/2012 pentru aprobarea Procedurii
de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de
către contribuabili a unei declaraţii rectificative, potrivit cărora:

“3.1.  În  situaţia  depunerii  de  către  contribuabili  a  unei  declaraţii
rectificative cu suplimentare de obligaţie fiscală, obligaţiile fiscale accesorii se
datorează şi se calculează începând cu ziua imediat  următoare scadenţei
obligaţiei  fiscale pentru care s-a stabilit  diferenţa şi  până la  data stingerii
acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevăzută de lege.
 3.2. În vederea stabilirii  obligaţiilor fiscale accesorii  datorate până la
data  stingerii  inclusiv,  compartimentul  cu  atribuţii  de  evidenţă  pe  plătitori
procedează la reanalizarea, în sistem informatic, a stingerii obligaţiilor fiscale,
astfel cum au fost suplimentate”.

Astfel, întrucât  organul de soluţionare nu se poate substitui organului
fiscal  pentru  a  reface  toate  stingerile  operate  în  evidenţa  fiscală  pentru
obligaţiile  datorate  de  societate  în  perioada  pentru  care  s-au  calculat
accesoriile și având în vedere precizările din adresa nr. nr..X./.X./24.03.2015,
potrivit  cărora  în  urma  reanalizării  de  către  organele  fiscale  în  sistem
informatic  a  stingerilor  operate  în  evidenţa  fiscală  au  rezultat  accesorii
nedatorate,  se  va  face  aplicaţiunea  dispoziţiilor  art.216  alin.(3)  din  O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările  ulterioare,  coroborat  cu  dispoziţiile  pct.11.6  din  O.P.A.N.A.F.
nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi se va desfiinţa Decizia
nr..X./17.06.2014 referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  pentru  suma
de .X. lei, urmând ca organul fiscal să procedeze la reanalizarea situaţiei de
fapt pentru aceeaşi  obligaţie bugetară şi aceeaşi perioadă avută în vedere
prin actul administrativ fiscal şi să emită un nou act administrativ fiscal, dacă
se impune, în conformitate cu dispoziţiile normative incidente în materie. 

La reanalizarea cauzei organele fiscale vor avea în vedere faptul că în
perioada pentru care s-au calculat  accesoriile  contestate,  societatea avea
achitate în cont unic sume mai mari decât  obligaţia declarată  iniţial,  sume
care ar fi  putut stinge în tot sau în parte  diferenţa de  obligaţie fiscală din
declaraţia rectificativă cu suplimentare de sumă. 
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Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în
cuprinsul prezentei decizii, se :

                                                 D E C I D E

        Desfiinţarea Deciziei nr..X./17.06.2014 referitoare la obligaţiile de plată
accesorii pentru suma de .X. lei, reprezentând : 
     .X. lei - dobânzi aferente CAS reţinută de la asiguraţi,
     .X. lei - penalităţi aferente CAS reţinută de la asiguraţi,
urmând  ca  organele  fiscale  să  reanalizeze  calculul  de  accesorii  pentru
aceeaşi perioadă şi aceeaşi obligaţie bugetară stabilită prin decizia de calcul
accesorii desfiinţată, având în vedere considerentele din motivarea prezentei
decizii şi dispoziţiile normative incidente în perioada de calcul a accesoriilor şi
să emită, dacă va fi cazul un nou act administrativ fiscal.

         Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X., în termen de 6 luni
de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL,

.X. 
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