
D   E   C   I   Z   I   E   nr.  572/155/05.09.2007 
           

        I. Prin contestatia formulata  contesta obligatiile fiscale stabilite prin Decizia  
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale cu nr.  in suma de  lei
reprezentind accesorii pentru plata cu intirziere a impozitului pe salarii pe perioada
25.02.2002- 07.06.2007.

               In sustinerea contestatiei petenta aduce urmatoarele argumente:
       - Comunitatea  a virat constant lunar impozitul pe salarii in anul 2002 si din

eroare platile au fost contabilizate eronat in fisa analitica la alt contribuabil desi sumele au
intrat in contul Administratiei financiare de la Trezoreria 

        - organul fiscal nu a avut in vedere prevederile art. 48 alin.1 si 2  din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala privind indreptarea erorilor materiale  si anume
erori in documentele de plata in care caz plata este considerata efectuata la data debitarii
contului deci a Comunitatii Evreilor  cu conditia creditarii unui cont bugetar situatie evidenta
suma fiind in contul administratiei financiare.

          - prin adresa nr. 140/05.05.2007 petenta a solicitat indreptarea erorilor
materiale dar organul fiscal a procedat la compensare si considera ca eronat a aplicat art. 112
din Codul de Pocedura Fiscala care se refera la compensarea unor debite cu sume de
rambursat sau de restituit si nu constituie temeiul legal in baza caruia s-a solicitat indreptarea
erorilor materiale.

        Sustine ca in conformitate cu prevederile legale nu se pot calcula dobinzi si
penalitati pentru aceste debite motiv pentru care solicita anularea deciziei de calcul a
acestora.

II. Prin Decizia nr.  referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale au fost calculate dobinzi si penalitati de intirziere in suma de  lei pentru neplata la
termen a impozitului pe salarii.

In fapt, petenta a achitat eronat contributia impozit pe venit salarii in suma de  lei cu
OP nr. 34/25.10.2005, suma fiind virata pentru “Cabinet medical dr.”, respectiv pe cod fiscal  
in loc de cod fiscal  apartinind contestatorului.

 In urma analizei fisei de evidenta pe platitor petenta a fost instiintata despre eroarea
produsa si drept urmare a depus cererea nr. inregistrata la AFPM j sub nr.  , prin care solicita
indreptarea erorii produse.

Urmare acestora a fost intocmita nota de constatare nr. si nota de compensare nr. prin
care s-au compensat obligatiile existente la impozit pe venit salarii cu plata efectuata eronat.

La intocmirea acestora s-au avut in vedere prevederile art. 114 din Codul de
procedura fiscala care precizeaza ca cererea de indreptare a erorilor materiale poate fi depusa
in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea decaderii si in acest caz data platii este
data inscrisa in documentul de plata, fara a genera accesorii.

Cererea a fost depusa abia in data de 07.06.2007, cu mult timp peste termen, si in
acest caz nu se mai poate opera stornarea propriu zisa a sumelor ci se compenseaza o plata in
plus la o anumita contributie cu obligatii restante la alta contributie, caz in care se datoreaza
majorari de intirziere, deoarece data stingerii este data depunerii cererii, conform art. 122 din
Codul de procedura fiscala.

Astfel, au fost compensate debitele aratate, iar pentru perioada de la scadenta
obligatiei pina la data depunerii cererii de compensare au fost calculate accesoriile creantelor
fiscale fiind intocmita Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. 



III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  control, sustinerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestatoare si de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine urmatoarele:

- cu Ordinul de plata nr. 34 din data de 25.10.2005 petenta achita suma de  lei
reprezentind impozit pe salarii pe luna septembrie 2002, suma fiind virata pentru “Cabinet
medical dr. , respectiv pe codul fiscal al acestuia in loc de cod fiscal corect partinind
contestatorului.

- cu adresa nr. 140/05.06.2007 inregistrata la AFPM sub nr.  petenta solicita
indreptarea erorilor materiale produse.

- ca urmare a solicitarii organul fiscal a intocmit Nota de constatare nr.  si Nota de
compensare nr. rin care s-au compensat obligatiile existente la impozitul pe salarii cu platile
efectuate eronat.

- au fost calculate majorari de intirziere in suma de lei si penalitati in suma de lei in
contul impozit pe salarii de la data scadenta a debitelor pina la data efectuarii compensarii
acestor debite.

Fata de cele prezentate organul de solutionare a contestatiei precizeza ca  petenta nu a
respectat prevederile legale referitoare la  termenul de depunere a cererii de indreptare a
erorilor materiale asa cum prevede art. 114 alin. 4 si 6 din OG nr. 92/2003, republicata,
privind Codul de procedura fiscala:

“(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 intocmite 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.
       (6) Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea
decaderii.”

Societatea nu a respectat prevederile legale mai sus citate, adica nu a depus cererea de
indreptare a erorilor materiale in interiorul intervalului de un an de zile de la data platii,
cererea fiind depusa la data de 07.06.2007 si nu se mai poate opera stornarea propriu zisa a
sumelor ci se compenseaza o plata in plus la o anumita contributie cu obligatii restante, caz in
care se datoreaza majorari de intirziere asa cum prevede art. 122 din OG nr. 92/2003,
republicata:

“(1) In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de
intarziere se datoreaza pana la data stingerii inclusiv, astfel:
         a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul
competent a cererii de compensare;”

Avind in vedere cele precizate se impune respingerea ca neintemeiata a contestatiei
formulate de catreimpotriva masurilor dispuse prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale  nr. , pentru suma de  lei reprezentind dobinzi si
penalitati de intirziere aferente impozitului pe salarii.                                                        
           Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art. 114 si art.122 din
OG.92/2003, republicata, titlul IX privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr.  se                            
                                                          
                                                   D     E     C     I     D    E :



        -respingerea  ca neintemeiata  a contestatiei  formulate   de  impotriva Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale  nr. entru suma de ei
reprezentind dobinzi si penalitati de intirziere aferente impozitului pe salarii                    
                                                                                                                                           
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi atacata
potrivit prevederilor legale la Tribunalul.


