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DECIZIA nr. 95 / 28.11.2018
privind soluţionarea contestaţiei depusă de
X SRL
înregistrată la Serviciul Soluţionare Contestaţii
din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
sub nr. SSC X/28.09.2018

Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili a fost sesizat de Serviciul Evidenţă
Analitică pe Plătitori, Restituiri, Compensări nr. 1 din cadrul aceleiaşi direcţii,
prin adresa nr. X/17.09.2018, înregistrata la Serviciul Soluţionare Contestaţii
sub nr. SSC X/28.09.2018, asupra contestatiei formulată de SC X SRL, cu
sediul în X, Bd. X, nr. X, clădirea X, sector X, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. X, codul de înregistrare fiscală nr. X, prin reprezentantul
legal dl. X, administrator al societăţii X SRL, împuternicit în baza procurii
notariale nr. X/07.09.2016.
Societatea solicită anularea parţială a Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr. X/21.08.2018 în privinţa sumei de X lei, reprezentând dobânzi
şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de X lei,
calculate pentru perioada 27.03.2017-26.03.2018.
Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 270 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, având în vedere că actul administrativ contestat a fost
comunicat societăţii în data de 28.08.2018, iar contestaţia a fost înregistrată
la registratura DGAMC data de 10.09.2018, conform ştampilei registraturii
aplicată pe contestaţie, aflată în original la dosarul cauzei
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Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268,
art. 269, art. 270 alin.(1) şi art. 272 alin.(3) lit. a) şi d) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
X SRL la data depunerii contestaţiei figurând la pozitia nr. X din „Lista marilor
contribuabili care sunt administrati de D.G.A.M.C. începând cu data de 1
ianuarie 2017 conform criteriilor de selectie prevazute de OPANAF nr. 3609
din 15 decembrie 2016”, Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este legal investit să
soluţioneze contestaţia formulată de X SRL împotriva Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.
X/21.08.2018.

I. Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr. X/21.08.2018, emisă de organele fiscale din cadrul Serviciului
Evidenţă Analitică pe plătitori, Restituiri, Compensări nr. X, SC X SRL
prezintă următoarele argumente:
Societatea susţine că, din totalul sumei de plată în valoare de X lei
stabilită prin Decizia nr. X/21.08.2018, va achita doar suma de X lei, diferenţa
de X lei considerând-o ca fiind nejustificată.
Astfel, nu se justifică perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere
în sumă de X lei calculate asupra impozitului pe profit aferent anului 2016,
instituite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/21.08.2018, având în vedere situaţia
declaraţiilor 101 aferente anului 2016 depuse de societate, şi anume:
- Declaraţia 101 iniţială nr. X/27.03.2017
- Declaraţia 101 rectificativă nr. X/08.01.2018
- Declaraţia 101 rectificativă nr. X/06.08.2018
- Declaraţia 101 rectificativă nr. X/07.08.2018,
din care reiese că societatea a figurat, la nivelul anului 2016, cu impozit pe
profit de recuperat.
II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/21.08.2018,
organele fiscale au stabilit în sarcina societăţii obligaţii fiscale în cuantum
total de X lei, din care suma de X lei, contestată de societatea X SRL,
reprezintă accesorii aferente impozitului pe profit, calculate pentru perioada
27.03.2017-26.03.2018, documentele prin care s-au individualizat obligaţiile
de plată cu titlu de impozit pe profit fiind Declaraţia 101 nr. INTERNT-X din
data de 06.08.2018 şi Declaraţia 101 nr. INTERNT -X din data de
07.08.2018.
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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 o reprezintă legalitatea calculării
accesoriilor în cuantum de X aferente impozitului pe profit în sumă de X
lei, în condiţiile în care organul de soluţionare nu poate stabili situaţia
de fapt fiscală în cauza dedusă soluţionării, întrucât, din documentele
existente la dosarul cauzei rezultă că în evidenţa fiscală a societăţii nu a
fost înregistrată ultima declaraţie rectificativă depusă de aceasta, ceea
ce ar putea avea influenţe asupra modalităţii de stingere a obligaţiilor
fiscale principale ce au generat accesoriile contestate.
În fapt, din actele existente la dosar se reţine că societatea X SRL a
declarat în cursul anului 2016, prin formularul 100, un impozit pe profit de
plată în cuantum total de X lei.
În data de 27.03.2017, a fost depusă Declaraţia 101 privind impozitul pe
profit nr. INTERNT-X-2017 din care reiese că impozitul pe profit anual este în
sumă de X lei , rezultând, astfel, o diferenţă de impozit pe profit de recuperat
în sumă de X lei.
Ulterior, X SRL a mai depus un număr de trei declaraţii rectificative,
astfel:
Declaraţia 101 rectificativă nr. INTERNT-X/08.01.2018, prin care
a suplimentat impozitul pe profit de recuperat de la suma de 1.355.364 lei, la
suma de 1.579.722 lei;
Declaraţia 101 rectificativă nr. INTERNT-X/06.08.2018, prin care
a diminuat valoarea impozitului pe profit de recuperat de la suma de
1.579.722 lei, la suma de 1.471.751 lei;
Declaraţia 101 rectificativă nr. INTERNT-X/07.08.2018, prin care
a suplimentat impozitul pe profit de recuperat la suma de 1.552.457 lei (de la
1.471.751 lei).
Accesorile în cuantum de X lei, contestate de societate, au fost
calculate pentru suma de X lei, reprezentând cuantumul cu care a fost
diminuat impozitul pe profit de recuperat declarat de societate, respectiv de la
suma de 1.579.722 lei (conform declaraţiei rectificative depuse în data de
08.01.2018), la suma de 1.471.751 lei (conform declaraţiei rectificative din
06.08.2018).
Societatea susţine că nu se justifică aplicarea de dobânzi şi penalităţi,
întrucât, din toate declaraţiile 101 depuse, reiese că aceasta avea impozit pe
profit de recuperat la nivelul anului 2016.
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În drept, speţei în cauză îi sunt aplicabile prevederile Legii 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
care precizează următoarele:
“ART.94 Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării
ulterioare.
(1)Cuantumul creanţelor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării
ulterioare, cu excepţia cazului în care stabilirea a avut loc ca urmare a unei
inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale.
ART.101*) Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale
(1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit
Codului fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea.
ART.105*) Corectarea declaraţiei fiscale
(1) Declaraţia de impunere poate fi corectată de către contribuabil/
plătitor, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe
fiscale.
(2)Declaraţia informativă poate fi corectată de către contribuabil/plătitor
indiferent de perioada la care se referă.
(3)Declaraţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) pot fi corectate prin
depunerea unei declaraţii rectificative.
ART. 165 Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale
(1)Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligaţii fiscale, iar
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligaţiile, atunci se
stinge obligaţia fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este
distribuită potrivit prevederilor art.163, după caz, stingerea efectuându-se, de
drept, în următoarea ordine:
a) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile
fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.
(…)
(3) În scopul stingerii obligaţiilor fiscale, vechimea acestora se
stabileşte astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale
principale stabilite de organul fiscal competent, precum şi pentru obligaţiile
fiscale accesorii;
(c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de
contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia acestuia de
a calcula cuantumul obligaţiei fiscale; (…)
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Art.173 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1)Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor fiscale principale,se datorează după acest termen dobânzi şi
penalităţi de întârziere.
(3) Pentru diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii de
impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligaţii
fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligaţiei fiscale principale,
dacă, anterior stabilirii obligaţiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma
plătită nu a stins alte obligaţii.
Art. 174 Dobânzi
(1) Dobânzile 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.
(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 176 Penalităţi de întârziere
(1)Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispoziţiile art.174 alin. (2) - (4) şi art.175
sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2)Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de
întârziere.
(3)Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.”
Potrivit textelor de lege anterior menţionate, cuantumul creanţelor fiscale
se stabileşte, sub rezerva verificării ulterioare, prin declaraţie de impunere
depusă de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal sau altor legi
speciale, la termenele stabilite de acestea.
În cazul constatării unor erori, contribuabilul are posibilitatea de a
corecta declaraţia de impunere, prin depunerea unei declaraţii rectificative, cu
condiţia să se încadreze în perioada termenului de prescripţie a dreptului de a
stabili creanţe fiscale.
În cadrul fiecarui buget, se sting obligaţiile fiscale principale, în ordinea
vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii, iar
vechimea acestora în scopul stingerii obligaţiilor fiscale se stabileşte în
funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale, respectiv în
funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de
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contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia acestuia de a
calcula cuantumul obligaţiei fiscale.
De asemenea, din prevederile legale mentionate se retine că pentru
diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii de impunere
rectificative sau decizii de impunere nu se datorează obligaţii fiscale
accesorii pentru suma plătită în contul obligaţiei fiscale principale, dacă
anterior stabilirii obligaţiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma
plătită nu a stins alte obligaţii.
Totodată, din conţinutul textelor de lege anterior menţionate, organul de
soluţionare a contestaţiei reţine că pentru neachitarea la termenul de
scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, contribuabilii datorează
bugetului de stat dobânzi şi penalităţi de întârziere, obligaţii suplimentare care
se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul de scadenţă a debitului
principal şi până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv.
Din documentele existente la dosarul cauzei se constată că, iniţial,
societatea a declarat, pentru anul 2016, impozit pe profit de recuperat în
sumă de 1.355.364 lei, sumă ce a fost utilizată pentru stingerea impozitului
pe profit scadent în data de 25.07.2017 (171.711 lei), a impozitului pe profit
scadent în data de 25.10.2017 (903.684 lei) şi a unei părţi din impozitul pe
profit scadent în data de 25.03.2018 (279.969 lei).
Ulterior, în data de 08.01.2018, societatea X SRL, a depus o altă
declaraţie rectificativă prin care a suplimentat impozitul pe profit de recuperat
la suma de 1.579.722 lei, rezultând o diferenţă în plus de 224.358 lei faţă de
situaţia iniţială, sumă care a fost utilizată pentru a stinge încă o parte din
impozitul pe profit scadent în data de 25.03.2018.
Prin urmare, se reţine că impozitul pe profit de recuperat aferent
declaraţiilor din 27.03.2017 şi 08.01.2018, în sumă de 1.579.722 lei, a fost
integral utilizat pentru stingerea obligaţiilor fiscale anterior menţionate.
În data de 06.08.2018, X SRL diminuează impozitul pe profit de
recuperat , prin depunerea Declaraţiei nr. X, la suma de 1.471.751 lei,
rezultând, astfel, o diferenţă în minus de 107.971 lei.
Având în vedere că întregul impozit pe profit de recuperat declarat de
societate în datele de 27.03.2017 şi 08.01.2018 a fost utilizat pentru stingerea
debitelor anterior enumerate, suma de 107.971 lei figurează în evidenţa
fiscală a societăţii ca şi o obligaţie de plată.
Obligaţia de plată rezultă din faptul că societatea a declarat impozit pe
profit de recuperat mai mare care a fost utilizat pentru stingerea unor obligaţii
fiscale, iar, ulterior, prin depunerea declaraţiei rectificative de diminuare,
suma respectivă figurează ca fiind de plată, întrucât a fost utilizată pentru
stingerea unor debite, fără ca suma respectivă să fie, într-adevăr de
recuperat, aşa cum reiese din declaraţia rectificativă depusă de societate în
data de 06.08.2018.
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Organul de soluţionare reţine că, potrivit modalităţii de stabilire a
vechimii obligaţiilor de plată, diferenţa de impozit pe profit în cuantum de
107.971 lei are scadenţa în data de 25.03.2017, însă vechimea acesteia este
reprezentată de data de 06.08.2018, data depunerii de către societatea
contestatară a declaraţiei rectificative care a generat-o.
De asemenea, organul de soluţionare reţine că această sumă nu a putut
fi stinsă la data scadenţei (25.03.2017) întrucât, având în vedere prevederile
legale anterior menţionate, vechimea diferenţelor de obligaţii fiscale principale
care rezultă din depunerea declaraţiilor rectificative este stabilită în funcţie de
data depunerii respectivelor declaraţii. Prin urmare, vechimea diferenţei de
impozit pe profit în cuantum de 107.971 lei este reprezentată de data de
06.08.2018 (data depunerii declaraţiei rectificative), iar anterior acestei date
societatea a declarat şi alte obligaţii fiscale a căror vechime era anterioară
datei de 06.08.2018, cum este şi cazul impozitului pe profit scadent în data de
25.04.2018, în sumă de 2.877.509 lei care, potrivit documentelor de la dosarul
cauzei, a fost stins ulterior stingerii diferenţei de impozit în cuantum de
107.971 lei, respective în data de 23.04.2018.
Referitor la modalitatea de stingere a debitului în valoare de 2.877.509
lei, organul de soluţionare reţine că se impune refacerea analizei de către
organele de administrare fiscală în scopul stabilirii dacă obligaţia fiscală
reprezentând impozit pe profit în sumă de 2.877.509 lei, cu vechimea în data
de 25.04.2018 (data scadenţei), a fost corect stinsă anterior sumei de 107.971
lei, cu vechimea în data de 06.08.2018 (data depunerii declaraţiei
rectificative), ţinând cont de ordinea stingerii obligaţiilor fiscale prevăzute la
art. 165, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, organul de soluţionare reţine că, în data de 07.08.2018,
societatea a depus Declaraţia rectificativă nr. X prin care a suplimentat din
nou impozitul pe profit de recuperat la suma de 1.552.457 lei, suplimentare de
care, însă, organele fiscale emitente ale actului contestat nu au ţinut cont,
diferenţa în plus în cuantum de 80.706 lei, ce rezultă ca urmare a depunerii
acestei ultime declaraţii rectificative, nefiind înregistrată în evidenţa fiscală a
societăţii.
În concluzie, având în vedere aspectele sesizate de organul de
soluţionare a contestaţiei, respectiv faptul că declaraţia rectificativă din
07.08.2018 nu a fost înregistrată în evidenţa fiscală a societăţii, precum şi
faptul că nu s-a ţinut cont de prevederile art. 165, alin. (3) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală referitoare la ordinea stingerii
obligaţiilor fiscale, se impune refacerea de către organele de administrare
fiscală a analizei în scopul stabilirii dacă stingerea sumei de 107.971 lei s-a
făcut corect în data de 26.03.2018.
Prin urmare, organul de soluţionare, neputându-se pronunţa cu privire la
legalitatea impunerii accesoriilor în sumă de X lei, în cauză se impune
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refacerea operaţiunilor în evidenţa fiscală pentru obligaţiile datorate de
societate în perioada pentru care s-au calculat accesoriile.
Astfel, se va face aplicaţiunea prevederilor art. 279 alin. (3) si alin. (4)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, care prevăd:
„ART. 279 Solutii asupra contestației
[...]
(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial, actul administrativ
atacat in situatia in care din documentele existente la dosar si în urma
demersurilor intreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu se poate
stabili situatia de fapt in cauza dedusa solutionarii prin raportare la temeiurile
de drept invocate de organul emitent si de contestator. In acest caz, organul
emitent al actului desfiintat urmeaza sa incheie un nou act administrativ fiscal
care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a
contestatiei. Pentru un tip de creanta fiscala si pentru o perioada supusa
impozitarii desfiintarea actului administrativ fiscal se poate pronunta o singura
data.
(4) Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile
de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza
strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a
pronuntat solutia de desfiintare.”
În speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile pct. 11.4. si pct. 11.5 din
Instrucţiunile de aplicare ale art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală aprobate prin OPANAF 3741/2015:
"11.4. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ
fiscal atacat. Inaintea emiterii deciziei cu solutie de desfiintare, organul de
solutionare competent va intreprinde demersurile necesare, daca se impune,
la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor
situatii contestate, completarea punctului de vedere cu privire la documentele
depuse de contestatar, dispunerea unei cercetari la fata locului etc. In situatia
in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat,
in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la
desfiintare.
11.5. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor
deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului obligatii
fiscale mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat
potrivit legii. In mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu
o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat. "
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Faţă de cele mai sus menţionate se va desfiinţa parţial Decizia
referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi de întârziere nr. X/21.08.2018 emisă de Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili, în ceea ce priveşte suma de X lei,
reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit în sumă de 107.971 lei.
Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate
în cuprinsul prezentei decizii, precum şi în temeiul art. 279 alin. (3) si alin. (4)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu
prevederile pct. 11.4. si pct. 11.5 din Instrucţiunile de aplicare ale art. 279 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală aprobate prin
OPANAF 3741/2015, se:
DECIDE
Desfiinţarea în parte a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.
X/21.08.2018, emisă de Serviciul Evidenţă Analitică pe Plătitori, Compensări,
Rambursări nr. X din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili, în ceea ce priveşte suma de X lei, reprezentând accesorii
aferente impozitului pe profit în sumă de 107.971 lei, calculate pentru
perioada 27.03.2017-26.03.2018, urmând ca organele fiscale să
reanalizeze calculul accesoriilor, în baza considerentelor reţinute în
prezenta decizie şi în conformitate cu dispoziţiile normative incidente în
materie în perioada pentru care s-au calculat accesoriile.

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

Director General,
X
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