
repartizate din profitul net al anului 2004 ca fiind in luna aprilie 2005.(ulterior datei aprobarii
situatilor financiare anuale) si nu decembrie 2004.

Avand in vedere ca potrivit art 67 alin 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si
complectarile ulterioare ,in anul 2005 cota de impozit pe dividente este de 10% consideram
ca organul de control a procedat normelor legale , stabilind diferenta suplimentara impozit
dividende in suma de ............ lei.(........... lei),respectiv majorari aferente.

2. Potrivit art 67 alin 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal :
“  (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele

primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile
închise de investiţii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora.
Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub
forma de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata
dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a
impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care
nu au fost plătite actionarilor sau asociaţilor pana la sfârşitul
anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul
pe dividende se plăteşte pana la data de 31 decembrie a anului
respectiv.”

  Aratam ca art. art 67 alin 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal  a fost
modificat de  pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 prevede ca:

“(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul
impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din
investiţii şi din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal, definite potrivit dispoziţiilor cap. V şi
VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excepţia
câştigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare
înstrăinate într-o perioada mai mare de 365 de zile de la data
dobândirii, pentru care se menţine cota de 1% prevăzută la art. 67
alin. (3) lit. e).”

Prin urmare consideram ca petenta a calculat in mod eronat impozitul pe dividende in
anul 2006 aferent dividendelor repartizate din profitul net al anului 2005, achitate in
30.05.2006 si 30,08.2006 aplicand cota de 10% in loc de 16% conform prevederilor legale
aratate mai sus.

In acest sens  consideram ca organul de control a procedat conform prevederilor
legale in vigoare, stabilind o diferenta suplimentara impozit pe dividende aplicand cota de
16%, in suma de ............. lei, respectiv majorarile aferente.

Referiitor la interpretarea   avocatului Gheorghe Pipera   publicat in Curierul fiscal
emis de CECAR Romania in ce priveste  impozitul pe dividende, anexat  la dosar de petenta
in vedere sustinerii contestatiei , precizam ca nu facem comentarii.

III. Pe considerentele aratate in continutul deciziei  si in temeiul art 186 alin (1)    din
OG nr.92/2003, cu modificarile si complectarile ulterioare,  se

    D E C I D E
 respingerea contestatiei ca neantemeiata pentru suma de ................. Lei reprezentand:

- ............... Lei  diferenta suplimentara impozit dividende
- ..............  Lei  majorari de intarziere

Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca  de contencios
administrativ competenta potrivit legii, respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni
de la data comunicarii.



     


