MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor

Decizia nr.vvvvv
privind solutionarea contestatiei depusa de
S.C. bbbbbb S.R.L. din bbbb
inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia
Generala de Solutionare a Contestatiilor sub nr. Bbbbbb

Directia generala de solutionare a contestatiilor din
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata
de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili
prin adresa nr. Vvvvvv inregistrata la Directia Generala de
Solutionare a Contestatiilor din cadrul A.N.A.F. sub nr. Vvvvvv
asupra contestatiei formulata de S.C.zzzzzzz
S.C. wwwwww este inregistrata la Registrul Comertului
sub nr.v si are codul unic de inregistrare mmmm , iar la data
depunerii contestatiei, figureaza la pozitia nr. Zzz din anexa nr. 1
din O.M.E.F. nr. 1354/2007 pentru actualizarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea
activităţii de administrare a marilor contribuabili.
Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei bbbbb
privind calculul accesoriilor aferente obligatiilor si avand bbbbbbbb
la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.
Contestatia vizeaza suma totala de ttt reprezentand
accesorii aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice
nerezidente, stabilite prin Decizia nr. Rrrrr
intocmita de catre
Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul Directiei
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de
art.207 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
in
raport
de
data
comunicarii
deciziei
contestate,respectiv bbbb astfel cum e inscrisa in confirmarea de
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primire nr.nnn si data de bbbb la care a fost depusa, sub nr.vvvv
la registratura Directiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili asa cum reiese din amprenta stampilei de pe
contestatia aflata in original la dosarul cauzei.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute
de art.205,art.207 si art.209 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
este legal investita sa analizeze contestatia formulata de S.C. ttttttt
I. Prin contestatia nr.ggggg
inregistrata la Agentia
Nationala de Administrare Fiscala sub nr.hhhh S.C. uuuuu
considera ca nu datoreaza majorarile de intarziere contestate din
urmatoarele motive:
Urmare Deciziei nr. Bbbbb referitoare la obligatiile de
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale – impozit pe venit
persoane juridice nerezidente contestatoarea sustine ca data reala
a ordinului de plata fata de care s-au calculat majorari de intarziere
nu este nnn dupa cum acesta figureaza in evidentele Directiei
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. In evidentele
contestatoarei si verificarile efectuate la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti- Serviciul Incasarea
si Evidenta a Veniturilor se confirma ca O.P. zzz n suma de gggg
ei este datat si operat in 04.01.2007, situatie fata de care
contestatoarea sustine ca nu datoreaza accesoriile imputate.
Suma de bbbbbbb lei reprezentand impozit pe veniturile
persoanelor juridice nerezidente care a generat accesoriile
contestate a fost achitata integral si la termen.
II. Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul
D.G.A.M.C. a intocmit pentru S.C.ggggg
decizia nr.ffffff
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, sub nr. Tttttt (numar generare), prin care a calculat in
sarcina contestatoarei obligatii fiscale reprezentand majorari de
intarziere in suma de hhh lei aferente impozitului pe veniturile
persoanelor juridice nerezidente in suma de hhhh lei.
Urmare analizei fisei sintetice pe platitor a societatii s-a
constatat ca ordinul de plata m figureaza in baza de date cu data
extras 05.01.2007, iar data platii figureaza cu 04.04.2007. Avand
in vedere acest fapt s-a intocmit adresa nr.rrrrr catre Activitatea de
Contabilitate si Trezorerie a Municipiului Bucuresti prin care s-a
cerut punctul de vedere. Prin adresa de raspuns nr.rrrr , Activitatea
de Contabilitate si Trezorerie a Municipiului Bucuresti comunica:
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„ (...) va confirmam incasarea la A.T.C.P.M.B. in data de
05.01.2007 automat prin sistemul electronic de plati conform
datelor transmise de banca platitorului, a sumei derrr aferenta
O.P. rrrr cu data platii 04.04.2007 in contul iii „impozit pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente” evidentiat
pe cod fiscal S.C. vvvvvvv
III. Avand in vedere documentele existente la dosarul
cauzei, constatarile Serviciului Evidenta Analitica pe Platitori din
cadrul D.G.A.M.C., sustinerile contestatoarei si prevederile actelor
normative invocate de contestatoare si de Serviciul Evidenta
Analitica pe Platitori din cadrul D.G.A.M.C., in vigoare pe perioada
supusa controlului se retin urmatoarele :
Referitor la majorarile de intarziere in suma de bbbb
lei aferente impozitului pe veniturile persoanelor juridice
nerezidente cauza supusa solutionarii este daca S.C. gggg
S.R.L. datoreaza accesorii aferente unor obligatii fiscale
principale care au fost achitate la termenul scadent.
In fapt, Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din
cadrul D.G.A.M.C. a intocmit la S.C.hhhhh decizia nr.vvvvv
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, prin care a stabilit in sarcina contestatoarei majorari de
intarziere in suma de mmm lei calculate asupra impozitului pe
veniturile persoanelor juridice nerezidente in suma de nnnn i
ramasa neachitata pe perioada 26.03.2007 – 27.03.2007 si in
suma de vvvvvv lei ramasa neachitata pe perioada 27.03.2007 –
04.04.2007.
Documentul prin care s-a individualizat suma de plata
asupra careia au fost calculate majorarile de intarziere este
declaratia privind obligatii de plata la bugetul general consolidat
aferenta lunii februarie 2007 inregistrata la D.G.A.M.C. sub nnnnnn
prin care contestatoarea si-a constituit ca obligatie de plata pentru
impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente suma de
bbbb
Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul
D.G.A.M.C.a constatat ca obligatia principala in suma de bbbb a
fost achitata dupa cum urmeaza : cu suma de nnnn lei din O.P.
nr., cu suma de ggg lei din O.P. nr. cu suma de ggg lei din O.P.
nr.bbbb si cu suma de bbb lei din O.P. nr.nnn
S.C. fffffff . sustine, insa, in cuprinsul contestatiei, ca data
la care a achitat obligatiile fiscale principale asupra carora au fost
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calculate majorarile de intarziere contestate este data de
04.01.2007, potrivit extrasului de cont de la r ROMANIA –, atasat
in copie la dosarul cauzei.
In drept, spetei ii sunt incidente prevederile art.114 alin.3
lit.c si art. 119 alin. (1) si din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care
stipuleaza:
Art.114 alin.3 lit.c:
„ în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la
care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de
decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă
prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară
iniţiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia
situaţiei prevăzute la art. 121, data putând fi dovedită prin extrasul
de cont al contribuabilului;
Art.119(1):
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen
majorari de intarziere.
Fata de motivele de fapt si de drept prezentate avand in
vedere faptul ca OP nr a debitat contul S.C. bbbbbb S.R.L.
conform extrasului cont din dosarul cauzei in data de 04.01.2008
se retine ca data stingerii obligatiei principale coincide cu termenul
de scadenta al impozitului pe veniturile realizate de persoane
juridice nerezidente care a generat accesoriile contestate . Ca
urmare accesoriile in suma de iii lei sunt nedatorate de catre S.C.
rrrrrrr
Potrivit acestor prevederi legale, accesoriile se calculeaza
numai asupra debitelor pe care contribuabilul le datoreaza
bugetului general consolidat pentru perioada cuprinsa intre
termenul de scadenta si data stingerii sumei datorate inclusiv.
Se retine ca in ceea ce priveste platile facute de
contribuabili,
O.M.F.P.nr.1722/2004
privind
aprobarea
Instructiunilor privind organizarea sistemului de administrare a
creantelor fiscale reglementeaza faptul ca in fisa de evidenta pe
platitor, administrata de organele fiscale teritoriale, sunt preluate
informatiile provenite din prelucrarea documentelor primare sau a
platilor electronice provenite de la B.N.R., informatii care sunt
transmise informatic in fisa de evidenta pe platitor de catre
Serviciul/Biroul/Compartimentul incasarea si evidenta veniturilor
bugetare din cadrul unitatilor de trezorerie.
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De asemenea, potrivit extrasului de cont curent emis de
nnnn , aflat in copie la dosarul cauzei se evidentieaza plata
efectuata de S.C. ggggggg
avand ca beneficiar Bugetul de stat -Trezoreria Municipiului
eprezentand impozit pe venitul persoanelor juridice nerezidente cu
data de 04.01.2007.
Tinand cont de cele enuntate anterior contul bugetar a
fost creditat la nnnnn in termenul legal de plata deci, pe cale de
consecinta, societatea contestatoare nu datoreaza accesoriile
aferente impozitului pe veniturile realizate de persoanele juridice
nerezidente calculate prin decizia nr.zzzzzz
Totodata, se retine ca prin adresa nr.ggggg emisa de
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Muncipiului
Bucuresti – Serviciul incasarea si evidenta veniturilor, inregistrata
la D.G.A.M.C. sub nr.bbbbb , se confirma incasarea la Activitatea
de Trezorerie si Contabilitate Publica a Muncipiului Bucuresti in
data de 05.01.2007, automat prin sistemul electronic de plati,
conform datelor transmise de banca platitorului a sumei de bbbbb
lei aferenta O.P. bbbbb mentionandu-se in mod eronat data
platii : 04.04.2007, fiind astfel in situatia unei erori materiale de
inregistrare a datei platii.
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in
temeiul prevederilor art.114 alin.3 lit.c, art.119 alin.1 si art.216 alin.
1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se :

DECIDE:

Admite contestatia formulata de S.C. ffffffff S.R.L. pentru
suma totala contestata de vvvv lei reprezentand majorari de
intarziere aferente impozitului pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente.
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Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel
Bucuresti in termen de 6 luni de la data comunicarii.
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