AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

D E C I Z I A nr. 43 din 2007
privind solutionarea contestatiilor formulate de
Societatea comerciala X SRL
inregistrate la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita
sub nr. ../2007 si nr. ../2007
Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Administratia Finantelor Publice Odorheiu Secuiesc, prin
adresa nr.../2007, completata cu adresa nr. ../2007, asupra contestatiilor
formulate de SC X SRL, cu sediul in comuna judetul Harghita.
Contestatiile sunt formulate impotriva deciziilor referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr. ../2007 si nr. .../2007, emise de
Administratia Finantelor Publice Odorheiu Secuiesc, prin care s-au
calculat dobanzi, penalitati si majorari de intarziere in suma totala de ...
lei pentru neplata in termen a impozitului pe venit, a taxei pe valoarea
adaugata si a diferitelor contributii sociale.
Contestatiile au fost depuse in termenul prevazut de art.207
(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata in M.O. partea I nr.513/31.07.2007, confirmate de
organul emitent prin referatele nr.16958 si 16959 din 07.11.2007.
Constatand ca cele doua contestatii sunt introduse pentru
acelasi tip de obligatii, baza de calcul pentru accesorii este identica,
motivele invocate sunt asemanatoare, organul de solutionare a
contestatiilor a procedat la conexarea dosarelor.
Constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.205, art.209 (1)
si art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat in M.O. partea I nr.513/31.07.2007, Directia Generala a
Finantelor Publice este investita sa solutioneze contestatiile.
I. Prin contestatiile inregistrate la Administratia Finantelor
Publice Odorheiu Secuiesc, sub nr. ../2007 impotriva deciziei nr.../2007,
respectiv sub nr.../2007 impotriva deciziei nr.../2007, societatea solicita
anularea accesorilor, invocand in sustinere urmatoarele:
Referitor la accesorile calculate dupa obligatiile fiscale altele
decat taxa pe valoarea adaugata, societatea considera cu aceste
necesita clarificari din partea organului fiscal, avand in vedere ca toate
obligatiile fiscale au fost achitate lunar si la termen prin BCR.
In legatura cu accesorile calculate dupa obligatiile de plata
din taxa pe valoarea adaugata, societatea contestatoara precizeaza ca
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neplata TVA se rezulta din cauza ca beneficiarul SC Y SRL a intrat in
faliment care nu a achitat c/val. a doua facturi in anul 2004, din care
valoarea TVA este de ... lei ROL. S-a mai precizat ca obtinand si
sentinta instantei sub nr. ../2004 pentru executarea datorilor, pentru care
motiv solicita si anularea obligatiei de baza din TVA.
II. Administratia Finantelor Publice Odorheiu Secuiesc, prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.. din 01.2007, a
calculat, pentru perioada 01.01.2006 - 09.01.2007, majorari de intarziere
in suma totala de .. lei, din care
- .. leu aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- .. lei aferente impozitului pe venitul microintreprinderilor;
- .. lei aferente taxei pe valoarea adaugata;
- .. lei aferente contributiei de asigurari sociale datorata de
angajator;
- .. lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale
retinuta de la asigurati;
- .. leu aferente contributiei de asigurari pentru somaj
datorata de angajator;
- .. lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate
retinuta de la asigurati.
Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.. din
04.2007, s-a calculat, pentru perioada 09.01.2007 - 31.03.2007, majorari
de intarziere in suma totala de ... lei, din care:
- .. lei aferente impozitului pe venitul microintreprinderilor;
- .. lei aferente taxei pe valoarea adaugata.
La baza calcularii accesorilor a stat declaratiile fiscale
depuse de contribuabil, mentionate in cuprinsul deciziilor de impunere.
III. Avand in vedere actele si documentele dosarului,
propunerile organului fiscal emitent, sustinerile contestatoarei precum si
prevederile actelor normative in vigoare in perioada analizata, se retin
urmatoarele :
1. In ce priveste majorarile de intarziere in suma de ... lei,
respectiv ... lei aferente taxei pe valoarea adaugata neachitate,
cauza supusa solutionarii reprezinta legalitatea si temeinicia
calcularii majorarilor de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata declarate si neachitate in termen, in conditiile in care
argumentele de fapt si de drept prezentate de societatea
contestatoara nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii.
In fapt, SC X SRL, prin decontul de taxa pe valoarea
adaugata pe luna iunie 2004, inregistrat sub nr. ../2004, a declarat un
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sold TVA de plata in suma de ... lei RON (... ROL), care nu a fost
achitata de societatea contestatoara pe motivul ca beneficiarul SC Y
SRL a intrat in faliment care nu a achitat c/val. a doua facturi in anul
2004, din care valoarea TVA este de ... lei ROL.
Organul fiscal, prin deciziile de impunere contestate, a
calculat majoarari de intarziere pentru neplata in termen a taxei pe
valoarea adugata, in raport cu soldul ramas de plata conform evidentelor
fiscale.
In drept, in ce priveste majorarile de intarziere, sunt
incidente prevederile art.119(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, potrivit carora:
” (1) Pentru neachitarea la termenul de s aden a de catre
debitor a o liga iilor de plata, se datoreaza dupa acest termen
majorari de întârziere.”,
iar la art. 120(1) se precizeaza:
“(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de
s aden a oi pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Din documentele aflate in dosarul cauzei se rezulta ca
societatea contestatoara nu a stins sumele datorata prin plata sau in alt
mod, in consecinta organele fiscale in mod legal au calculat majorarile
de intarziere, se vor respinge contestatiile ca neintemeiate pentru suma
totala de ... lei majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata neachitata.
Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiilor
motivul invocat de societatea contestatoara ca beneficiarul SC Y SRL a
intrat in faliment care nu a achitat c/val. a doua facturi in anul 2004, din
care valoarea TVA este de ... lei ROL, pentru nerespectarea conditiilor
contractuale intre comercianti se aplica prevederile dreptului comun.
Mai mult, avand in vedere rolul activ al organului fiscal,
organul de solutionare a contestatiei, prin adresa nr.../2007 aflata in
dosarul cauzei, a solicitat de la societatea contestatoara documente
justificative si precizari necesare pentru solutionarea cauzei (aplicarea
art. 138 din Codul fiscal- falimentul beneficiarului, hotararea instantei), la
care nu s-a primit raspuns cu toate ca primirea adresei a fost confirmata
la data de 2007 prin semnatura.
2. In ce priveste majorarile de intarziere in suma de .. leu
aferente impozitului pe veniturile din salarii, .. lei aferente
impozitului pe venitul microintreprinderilor, .. lei aferente
contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, .. lei aferente
contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati,
.. leu aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata de
angajator si .. lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate
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retinuta de la asigurati, calculate prin decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr... din 2007
cauza supusa
solutionarii este daca pe baza documentelor aflate in dosarul
cauzei se poate stabili daca accesorile susmentionate au fost
stabilite in mod corect.
In fapt, majorarile de intarziere au fost stabilite pe baza
evidentei organului fiscal, societatea contestatoara considera ca aceste
sunt calculate incorect, avand in vedere ca toate obligatiile fiscale au
fost achitate lunar si la termen prin BCR.
Organul fiscal emitent, prin referatul cu propuneri de
solutionare a contestatiei, nr. ../2007, face referire la modul de stingere a
unor majorari, iar la celelalte cazuri precizeaza ca majorarile nu sunt
corect generate, perioada pentru care s-au calculat accesorile nu sunt
clare.
In drept,
se va face aplicarea prevedererilor art. 216
alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, care precizeaza:
“(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul
administrativ atacat, situa ie în care urmeaza sa se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu ionare.”
Avand in vedere ca din documentele dosarului nu se poate
stabili daca accesorile au fost calculate in mod corect, se va desfiinta
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .. din 2007 pentru
urmatoarele accesorii calculate: .. leu aferente impozitului pe veniturile
din salarii, .. lei aferente impozitului pe venitul microintreprinderilor, .. lei
aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, .. lei
aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la
asigurati, .. leu aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata
de angajator si .. lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate
retinuta de la asigurati, urmand ca organul fiscal emitent sa analizeze
modul de calcul a majorarilor de intarziere in cauza si sa emita o noua
decizie de impunere conform situatiei reale.
Pentru considerentele retinute si in temeiul prevederilor art.
206, 209 si 216(3) din Codul de procedura fiscala republicat in M.O.
partea I nr.513/31.07.2007, se :
DECIDE
1. Respingerea contestatiilor ca neintemeiate pentru suma
totala de ... lei majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea
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adaugata neachitata, calculate prin deciziile referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr. .. din 2007 si nr... din 2007.
2. Desfiintarea deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. .. din 2007 pentru majorarile calculate de: .. leu aferente
impozitului pe veniturile din salarii, .. lei aferente impozitului pe venitul
microintreprinderilor, .. lei aferente contributiei de asigurari sociale
datorata de angajator, .. lei aferente contributiei individuale de asigurari
sociale retinuta de la asigurati, .. leu aferente contributiei de asigurari
pentru somaj datorata de angajator si .. lei aferente contributiei pentru
asigurari de sanatate retinuta de la asigurati, urmand ca organul fiscal
emitent sa analizeze modul de calcul a majorarilor de intarziere in cauza
si sa emita o noua decizie de impunere conform situatiei reale.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea-Ciuc, in termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii
legale.
DIRECTOR EXECUTIV,
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