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86.IL.07

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice  a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice  prin  adresa nr./2007 cu
privire la contestatia formulata de S.C. I-A  , impotriva Deciziei de impunere nr.
/2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale.

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organul fiscal din cadrul
Administratiei Finantelor Publice  prin Decizia de impunere nr./2007 privind virarea
la bugetul de stat consolidat a obligatiilor bugetare in suma totala de  lei, reprezentand
majorari de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 din O.G. nr. 92/2003
(R)(A) privind Codul de procedura fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita prin biroul solutionarea
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 si
art. 176 din O.G. nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de procedura fiscala, este
competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

.
I.-S.C. I – A prin contestatia formulata impotriva Deciziei de impunere nr.

/2007 emisa de Administratia Finantelor Publice aduce urmatoarele argumente:
In fapt  prin Decizia nr./2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii

aferente obligatiilor fiscale emisa de Administratia Finantelor Publice, au fost
calculate majorari de intarziere pentru neplata in termen a taxei pe valoare adaugata in
suma totala de  lei, bazele de impunere si accesoriile aferente fiind prezentate in
continutul deconturilor anexate la dosarul cauzei.

Din analiza datelor inscrise in deconturile invocate in decizia de impunere a
constatat ca sumele luate luate in calcul ca baza de determinare a accesoriilor
reprezinta sumele inscrise la pozitia 21 din Decontul  privind taxa pe valoare adaugata
, respectiv taxa de plata in perioada de raportare si nu cele de la sfarsitul perioadei de
raportare.

Astfel, la sfarsitul perioadei de raportare, conform documentelor prin care s-au
individualizat sumele de plata reprezentand accesorii, respectiv Deconturile de taxa pe
valoare adaugata( 300) inregistrate la Administratia Finantelor Publice  sub
nr./2007aflate la dosarul cauzei, societatea avea inregistrat la pozitia 27 , Soldul sumei
negative a taxei pe valoare adaugata la sfarsitul perioadei de raportare suma de  lei.

Deci se poate constata ca societatea nu a declarat  innici unul din deconturile
mentionate T.V.A. de plata la sfarsitul perioadei de raportare si ca atare aprecieaza ca
nu datoreaza accesorii.

II.-Administratia Finantelor Publice   prin Decizia de impunere nr. /2007
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, in temeiul art.
86 lit.c. Si art.116 din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,pentru
plata cu intarziere a impozitelor, taxelor contributiilor sociale si a altor venituri ale
bugetului general consolidat, a stabilit urmatoarele:

S.C. I-A  a depus cu intarziere la organul fiscal teritorial deconturile privind
taxa pe valare adaugata pe perioada decembrie 2005 -noiembrie 2006  respectiv in
data de 05.02.2007 motiv pentru care figureaza cu obligatii fiscale neachitate fata de
bugetul general consolidat, constand in obligatii de plata  accesorii aferente taxei pe
valoare adaugata, intrucat compensarea taxei pe valoare adaugata de plata cu taxa pe
valoare adaugata de rambursat din lunile precedente mentionate, poate fi efectuata
numai la data depunerii deconturilor.

Astfel pentru neachitarea in termen a taxei pe valoare adaugata organul fiscal a
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calculat majorari de intarziere in suma de  lei.
III.-Avand in vedere cele stabilite de organul fiscal, motivele invocate de

contestatoare precum si documentele aflate la dosarul cauzei si in baza actelor
normative in vigoare s-a retinut :

S.C. I -A este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr/2004 si
are  nr..

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului este investita sa se pronunte
daca societatea  datoreaza bugetului general consolidat obligatii accesorii
reprezentand majorari de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata  in condiitiile in
care a depus cu intarziere deconturile de taxa pe valoare adaugata pe perioada
decembrie 2005- noiembrie 2006 .

In fapt in sustinerea cauzei S.C. I –A arata ca :
1.-Prin Decizia nr./2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente

obligatiilor fiscale au fost calculate majorari de intarziere in suma de  lei pentru
neplata in termen a taxei pe valoare adaugata.

2.- Din analiza datelor inscrise in deconturile invocate in decizia de impunere ,
organul de solutionare a contestatiei constata ca sumele luate in calcul ca baza de
determinare a accesoriilor reprezinta sumele inscrise la pozitia 21 din Decontul
privind taxa pe valoare adaugata respectiv taxa de plata in perioada de raportare si nu
cele de la sfarsitul perioadei de raportare.

Analizand decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiillor fiscale nr. /2007 s-a retinut :

1.-In data de 05.02.2007 S.C. I – A , depune deconturile de taxa pe valoare
adaugata pentru perioada decembrie 2005 – noiembrie 2006. Dupa operararea datelor
in aplicatia DECIMP  si transferul datelor in aplicatia SACF  datorita depunerii cu
intarziere , acestea nu au fost transferate in evidenta pe platitor in ordinea cronologica
ci intai au fost transferate deconturile cu sume de plata in luna de raportare si apoi
deconturile cu suma negativa  in perioada  de raportare  , astfel respectandu-se ordinea
stingerii obligatiilor prevazute de Codul de procedura,stingere influentata si de
numarul de evidenta. De asemenea s-a retinut ca pentru sumele de plata societatea nu
a efectuat plati, acestea fiind stinse prin procedura de autocompensare cu sumele
negative, data stingerii obligatiei fiind data de 05.02.2007 , data pana la care au fost
calculate si accesoriile in suma de  lei, conform fisei analitice pe platitor editata la
16.04.2007 – anexata la dosarul cauzei.

In drept- cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 111 (1) si art. 117
(1) din Normele metodologice de aplicare a O.G.nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala,aprobate prin H.G.R.  nr.1050/2004 unde se precizeaza:

”Art. 111 -(1) Prin compensare se sting creantele  administrate de
Ministerul Finantelor Publice cu creantele debitorului reprezentand sume de
rambursat sau de restituit de la buget, pana la concurenta cele mai mici taxe ,
cand ambele parti dobindesc reciproc atat calitatea  de creditor cat si pe cea de
debitor daca legea nu prevede astfel “.

“Art. 117 -(1) In cazul creantelor fiscale  stinse prin compensare,
majorarile de intarziere ( dobanzi) se datoreaza pana la data  stingerii
inclusiv.Data stingerii este , pentru compensarile la cerere, data depunerii la
organul competent a cererii de compensare , iar pentru compensarile efectuate
inaintea restituirii sau rambursarii sumei cuvenite debitorului , data depunerii
cererii de rambursare sau restituire “.

La solutionarea cauzei s-a avut in vedere si precizarile art. 148  “
Determinarea taxei pe valoare adaugata sau a sumei negative de taxe “ art. 156 “



3

3

Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea deconturilor “ art. 157 “ Plata
taxei pevaloare adaugata la buget si art. 158 “ Responsabilitatea platitorilor si a
organelor fiscale “, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, unde se mentioneaza :”[......] Persoanele inregistrate ca
platitori de taxa pe valoare adaugata , trebuie sa intocmeasca si sa depuna la
organul fiscal competent pentru fiecare perioada fiscala pana la data de 25 a
lunii urmatoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de taxa pe valoare
adaugata[.....]”.

Avand in vedere cele prezentate in continutul prezentei decizii , a
motivelor de fapt si de drept  referitoare la accesoriile calculate de organul fiscal
in suma de 20575 lei aferenta taxei pe valoare adaugata nevirate la bugetul
general consolidat al statului , contestatia urmeaza a fi respinsa ca fiind
neintemeiata, intrucat nu este sustinuta cu documente certe , concludente si
relevante in sustinerea cauzei si care sa modifice constatarile organului fiscal.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul   art.175 ,
180  si art. 186 al (1) din O.G. nr. 92/2003(R)(A) privind Codul de procedura fiscala.

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului

                                               D E C I D E :

Art.1.-Respingerea contestatiei S.C. I – A pentru suma de lei
reprezentand accesorii aferente taxei pe valoare adaugata de plata la bugetul
general consolidat de stat.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la
comunicare la Tribunalul .

                   DIRECTOR EXECUTIV ,


