DECIZIA NR.8
Biroul Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei Generale a Finan elor
Publice Cara -Severin, a fost sesizat de Administra ia Finan elor Publice Re i a,
prin adresa nr., înregistrat la DGFP Cara -Severin sub nr. asupra contesta iei
formulat de, privind virarea la bugetul de stat a sumei de lei, reprezentînd dobînzi
întîrziere aferente impozit pe veniturile din salarii.
Suma de lei a fost stabilit prin Deciziile referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale din anul precedent nr.
Contesta ia este depus în termenul legal prev zut de art. 177 (1) din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Direc ia General a Finan elor Publice, prin Biroul Solu ionare Contesta ii,
constatînd c , în spe , sînt întrunite dispozi iile art. 175(1) si art. 179 lit. a) din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat ,
este competent s solu ioneze contesta ia formulata de Asocia ia de proprietari
nr.146.
I. În motivarea contesta iei contestatoarea sus ine c , nu datoreaz dobînzile
de întîrziere stabilite prin Deciziile nr. întrucît de i pl ile efectuate în perioada sînt
în contul “impozitului la contracte, conven ii civile”, iar declara iile 100 s-au întocmit
la codul “impozite din salarii i asimilate”, prin declara ia rectificativ 710 s-au
diminuat sumele datorate la impozitul aferent salariilor i s-a majorat impozitul
datorat la conven ii civile. Ca urmare, impozitul datorat la salarii a devenit 0 i la
conven ii civile sumele datorate sînt achitate integral, soldul fiind 0.
Astfel, contestatoarea consider c nu datoreaz dobînzile de întîrziere
aferente impozitului pe salarii calculate pentru perioada dintre declara ia ini ial i
cea rectificativ , solicitînd anularea acestora.
II. Prin deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor
fiscale din anul precedent nr. organele fiscale ale Administra iei Finan elor Publice
Re i a au stabilit c datoreaz dobînzi de întîrziere pentru plata cu întîrziere a
impozitului pe veniturile din salarii declarat de plat prin Declara ia 100 privind
obliga iile de plat la bugetul general consolidat, pentru lunile
Dobînzile de întîrziere au fost calculate pîna la data de 31.12.2005, data la
care a depus Declara iile rectificative pentru impozitul pe venitul din salarii.
III. Luînd în considerare constat rile organului de control, motiva iile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în vigoare se
re in urm toarele:
Referitor la dobînzile i penalit ile de întîrziere aferente impozitului pe profit,
cauza supus solu ion rii Directiei Generale a Finan elor Publice Cara -Severin,
prin Biroul Solu ionare Contesta ii este dac datoreaz dobînzi de întîrziere
aferente impozitului pe venituri din salarii în condi iile în care nu a achitat la termen
debitul datorat.
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În fapt, contestatoarea nu este de acord cu dobînzile de întîrziere stabilite
prin deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii aferente obligatiilor fiscale
din anul precedent nr. calculate pentru un impozit declarat prin declara iile fiscale
completate gre it, pîn la data stingerii obliga iei prin depunerea declaratiilor
rectificative
În drept, sînt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicat (M.Of. nr.863/26.11.2005), potrivit c ruia:
- art. 83 (1): "Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului
general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaratie fiscalã, în conditiile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4)";
- art.80 alin. (2): “În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze
cuantumul obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege”;
- art.84 alin. (4): “Declara ia fiscal întocmit potrivit art.80 alin.(2) este
asimilat cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verific ri ulterioare, i produce
efectele juridice ale în tiin rii de plat de la data depunerii acesteia”.
Avînd în vedere aceast prevedere legal , se re ine c datoreaz obliga ia
fiscal înscris
i declarat prin Declara ia privind obliga iile de plat la bugetul
general consolidat, respectiv impozitul pe venituri din salarii declarat ca datorat.
Întrucît aceast obliga ie fiscal nu a fost achitat , în spe sînt incidente
prevederile art. 115 (1) i art. 116 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicat (M.Of. nr.863/26.11.2005), care precizeaza:
- art.115(1): “Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobînzi i penalit i de
întîrziere”;
- art.116(1); “Dobînzile se calculeaz pentru fiecare zi, începînd cu ziua
imediat urm toare termenului de scaden
i pîn la data stingerii sumei datorate
inclusiv”.
De asemenea, la art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicat (M.Of. nr.863/26.11.2005), se precizeaz c :
"Declara iile fiscale pot fi corectate de cãtre contribuabil, din proprie ini iativ ”.
Conform acestor prevederi legalea depus Declaratia rectificativa 710, prin
care sumele declarate ini ial la impozitul pe veniturile din salarii se corecteaz cu
sume datorate la impozit pe venituri din activitatea desf urat în baza unor
contracte/conven ii civile”.
Corectarea erorilor produse de contribuabil de stabilire a obliga iilor se
remediaz prin depunerea declara iilor rectificative, iar pîn la data depunerii
declara iilor rectificative contribuabilul r mîne r spunzator pentru cele declarate
prin declara iile fiscale ini iale. Astfel, în baza declara iilor depuse au fost calculate
dobînzi i penalit i de întîrziere de la data depunerii declaratiilor fiscale ini iale pîn
la data depunerii declara iilor rectificative.
Fa de cele de mai sus, se re ine c Asocia ia de proprietari nr.146
datoreaz impozitul pe venituri din salarii conform declaratiei initiale privind
impozitul pe salarii pîn la data depunerii declaratiilor rectificative, fapt pentru care
în mod legal organele fiscale au stabilit c datoreaz
i sumele reprezentînd
m sura accesorie în raport cu debitul, respectiv dobînzi de întîrziere.
În consecint urmeaz a se respinge, ca neîntemeiat , contesta ia formulat
de pentru dobînzile de întîrziere aferente impozitului pe veniturile din salarii .
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Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul prevederilor
art.181 i art.186(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat (M.Of. nr.863/26.11.2005), se :
DECIDE
Respingerea, ca neîntemeiat , a contesta iei formulat de pentru suma de
lei, reprezentînd dobînzi de întîrziere aferente impozitului pe veniturile din salarii.
Prezenta decizie, poate fi atacat la Tribunalul Cara -Severin, Sec ia
Contencios-Administrativ, în termen de 30 zile de la data comunicarii, conform
prevederilor legale.
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