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ROMANIA - Ministerul Economiei i Finantelor
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.63/04.09.2008
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr…………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
Direc iei
Generale a Finan elor Publice Constan a a fost sesizat de c tre
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii
Constan a, prin adresa nr…………/11.08.2008, înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice Constan a sub nr…………/11.08.2008, cu
privire la contesta ia formulat
de S.C. CONSTANTA S.R.L.,
societate cu sediul în Constan a, str…………… nr……, sc……, ap……,
J13/…………/1994, CIF RO ……………….
Obiectul contesta iei îl constituie m sura dispus
prin
Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente
obliga iilor
fiscale
stabilite
de
inspec ia
fiscal
nr…………/28.07.2008, în sum
total
de ………… lei, reprezentând
major ri de întârziere aferente impozitului pe dividende datorat
de persoana juridic .
Contesta ia este semnat
de c tre reprezentantul legal al
societ ii, respectiv de c tre d.l V…………… P………… în calitate de
administrator, fiind îndeplinite astfel dispozi iile art.206
lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal ,
republicat , i a fost depus în termenul prevazut la art.207(1)
din acela i act normativ.
Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur
prevazute la art.209 din O.G. nr.92/2003
privind Codul
de procedur
fiscal , republicat , Serviciul
Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor
Publice Constan a are competen a s solu ioneze pe fond cauza i
s pronun e solu ia legal .
I. Prin cererea înregistrat la A.F.P. pentru Contribuabili
Mijlocii Constan a sub nr…………/05.08.2008, S.C. CONSTANTA S.R.L.
contest Decizia de referitoare la calculul accesoriilor aferente
impozitului
pe
dividende,
emis
de
organul
fiscal
sub
nr…………/28.08.2008 pentru suma de ………… lei, sus inând c obliga ia
de plat constând în impozit pe dividende în sum de ………… lei,
înscris
în declara ia 100 înregistrat
la organul fiscal sub
nr…………/22.07.2008 cu termen scadent în data 25.06.2008, a fost
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achitat integral cu OP nr………/21.05.2008 în sum de ……… lei i cu
OP nr………/23.05.2008 în sum de ……… lei.
Totodat , petenta arat
c
nu avea alte obliga ii fiscale
restante la bugetul statului i, în consecin , nu se justific
m sura dispus
de c tre organul de control referitoare la
calcularea accesoriilor în sum de ……… lei.
Astfel, fa
de motivul invocat, prin cererea formulat
petenta solicit
efectuarea corec iilor necesare în eviden a
fiscal a corec iilor necesare, pentru reglarea situa iei fiscale.
II. Conform datelor din eviden a fiscal existent în baza de
date informatic a A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Constan a,
organul
fiscal
a
emis
Decizia
de
calcul
accesorii
nr………/28.07.2008, din care rezult c petenta are de plat suma de
………… lei reprezentând major ri de întârziere aferente impozitului
pe dividende declarat prin Declara ia 100, înregistrat
sub
nr…………/22.07.2008, cu scaden
în data de 25.06.2008. Major rile
de întârziere au fost calculate pentru perioada 25.06.200811.07.2008 i sunt aferente debitului în cuantum de ………… lei.
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva iile petentei în raport de constat rile
organelor de inspec ie fiscal , inând cont de dispozi iile legale
aplicabile în spe , se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii prin prezenta decizie o reprezint
legalitatea m surii dispuse de c tre organul fiscal cu privire la
calcularea obliga iilor fiscale accesorii constând în major ri de
întîrziere aferente impozitului pe dividende.
În fapt, Serviciul Executare Silit
i Stingere a Crean elor
Fiscale din cadrul A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Constan a
a emis Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii
aferente obliga iilor fiscale nr………/28.07.2008 prin care comunic
societ ii CONSTANTA S.R.L. faptul c datoreaz , pentru perioada
25.06.2008-11.07.2008, major ri de întârziere în sum de ………… lei,
aferente impozitului pe dividende declarat prin Declara ia
100/22.07.2008, cu termen scadent în data de 25.06.2008.
Organul fiscal a emis fi a sintetic a contribuabilului din
care rezult
c , din sumele virate în contul unic cu O.P.
nr………/21.05.2008 în sum de ………… lei i cu O.P. nr………/23.05.2008
în sum de ………… lei, s-au stins obliga iile fiscale constând în
impozit pe salarii scadent în data de 25.06.2008 (………… lei),
impozit pe salarii scadent în data de 25.06.2008 (………… lei) i în
data de 25.07.2008 (………… lei) i impozit pe dividende scadent în
data de 25.06.2008 (………… lei). Petenta a depus cu întârziere
declara ia 100 pentru impozitul pe dividende aferent lunii mai
2008, respectiv în data de 22.07.2008, scaden a fiind în data de
25.06.2008, astfel încât din pl ile efectuate de c tre societate
în data de 21.05.2008
i 23.05.2008 în contul impozitului pe
dividende, s-au stins obliga iile fiscale declarate în lunile
iunie i iulie 2008.
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Petenta contest obliga ia de plat constând în major ri de
întârziere în sum
de ………… lei, sus inând c
nu avea alte
obliga ii de plat
restante fa
de bugetul de stat
i, prin
urmare, nu se justific m sura dispus de c tre organul fiscal în
ceea ce prive te accesoriile calculate prin decizia atacat .
În drept, spe ei îi sunt aplicabile prevederile Cap.2,
art.114 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare, referitoare la stingerea
crean elor fiscale prin plat , potrivit c rora;
„(2^1)Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor,
contribu iilor
i a altor sume datorate bugetului general
consolidat, prev zute prin ordin al
pre edintelui Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal , într-un cont unic, prin
utilizarea unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru
obliga iile datorate bugetului de stat i a unui ordin de plat
pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga ii de plat .
(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul
fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dup caz,
propor ional cu obliga iile datorate.
(2^3) În cazul în care suma pl tit
nu acoper
obliga iile
fiscale datorate, distribuirea, în cadrul fiec rui buget sau fond,
pe tip de impozit, contribu ie sau alt sum reprezentând crean
fiscal se face mai întâi pentru impozitele i contribu iile cu
re inere la surs
i apoi pentru celelalte obliga ii fiscale,
propor ional cu obliga iile datorate.
(2^4) Metodologia de distribuire a sumelor pl tite în contul
unic i de stingere a obliga iilor fiscale se aprob prin ordin al
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .”,
coroborate cu cele referitoare la ordinea stingerii datoriilor
prev zute la art.115 din acela i act normativ potrivit c rora;
„(1) Dac
un contribuabil datoreaz
mai multe tipuri de
impozite, taxe, contribu ii
i alte sume reprezentând crean e
fiscale prev zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl tit
nu este suficient
pentru a stinge toate datoriile, atunci se
sting
datoriile
corelative
acelui
tip
de
crean
fiscal
principal
pe care o stabile te contribuabilul sau care este
distribuit , potrivit prevederilor art. 114, de c tre organul
fiscal competent, dup caz, stingerea efectuându-se, de drept, în
urm toarea ordine:
b) obliga iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea
vechimii, cu excep ia cazului în care s-a început executarea
silit , când se aplic prevederile art. 169 în mod corespunz tor.
(…)
(2) Vechimea obliga iilor fiscale de plat
se stabile te
astfel:
a) în func ie de scaden , pentru obliga iile fiscale
principale;
(…)
(4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în
care a fost efectuat stingerea datoriilor prev zut la alin.(1),
pân la urm torul termen de plat a obliga iilor fiscale.”
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Din interpretarea acestor dispozi ii legale se re ine c ,
plata obliga iilor fiscale se efectueaz
de c tre contribuabili
într-un cont unic, urmând ca distribuirea sumelor din contul unic
s fie efectuat
de c tre organul fiscal distinct, pe fiecare fel
de impozit sau contribu ie, prioritate având impozitele sau
contribu iile cu re inere la surs . Ordinea de stingere a
obliga iilor fiscale principale i accesorii este în func ie de
vechimea i respectiv scaden a acestora.
În spe , se re ine c petenta a efectuat înainte de data
scadent plata obliga iei fiscale principale constând în impozit
pe dividende (impozit cu re inere la surs ), respectiv în luna mai
2008, conform O.P. nr………/21.05.2008 în sum de ………… lei i O.P.
nr………/23.05.2008 în sum de ………… lei, i ulterior, cu întârziere,
i-a exercitat obliga ia declarativ depunând la organul fiscal în
data de 22.07.2008 declara ia 100 privind impozitul pe dividende,
pentru care termenul scadent a fost data de 25.06.2008. Având în
vedere dipozi iile legale de mai sus, organul fiscal a procedat la
stingerea obliga iilor fiscale declarate de c tre contribuabil,
prin distribuirea sumelor virate în contul unic. Analizând fi a
sintetic
a contribuabilului, editat
la data 11.08.2008, din
aplica ia informatic existent în baza de date a A.F.P. pentru
Contribuabili Mijlocii Constan a se re ine c , nu au fost
respectate prevederile legale referitoare la distribuirea
i
stingerea obliga iilor fiscale de plat în sensul c , distribuirea
sumelor nu s-a f cut în func ie de vechimea i scaden a obliga iei
fiscale principale. Astfel, cu suma de ………… lei virat
de
contribuabil în contul unic cu O.P. nr………/21.05.2008 au fost
stinse prin aplica ia informatic obliga iile de plat constând în
impozit pe salarii cu scaden
în data de 25.06.2008, iar din suma
de ……… lei virat în contul unic cu O.P. nr………/23.05.2008 au fost
stinse obliga ii de plat
constând în impozit pe salarii cu
scaden
în data de 25.06.2008 (……… lei), cu scaden
în data de
25.07.2008 (……… lei) i impozit pe dividende cu scaden
în data
de 25.06.2008 (……… lei). În aceste condi ii, se re ine c
procedeul legal de distribuire
i de stingere a obliga iilor
fiscale nu a fost respectat, deoarece, a a cum se poate observa,
s-a procedat la stingerea unei obliga ii fiscale, în spe
impozit
pe salarii scadent în data de 25.07.2008, f r
a fi luat
în
considerare obliga ia fiscal scadent în data de 25.06.2008, în
spe
impozitul pe dividende.
Conform documentelor existente la dosarul contesta iei i a
celor sus inute de c tre petent , nu rezult faptul c societatea
figureaz
cu obliga ii de plat
restante la bugetul statului,
pentru ca organul fiscal s
poat
justifica modalitatea de
distribuire i de stingere a obliga iilor fiscale. În referatul cu
propunerile de solu ionare a contesta iei, organul fiscal emitent
al actului atacat arat
c , motivul pentru care s-au calculat
accesoriile îl constituie nedepunerea în termen de c tre petent a
declara iei 100 pentru impozitul pe dividende.
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Fa
de acest aspect se re ine c , petenta a depus decla ia
100 pentru impozitul pe dividende în data de 22.07.2008, iar
scaden a pentru plata obliga iei a fost în data de 25.06.2008,
dat
la care petenta achitase în totalitate cuantumul acestei
obliga ii fiscale. Totodat , a a cum am ar tat mai sus, prin
metoda de stingere a obliga iilor de plat s-au distribuit sume în
contul impozitului pe salarii scadent în data de 25.07.2008,
trecându-se peste termenul scadent al impozitului pe dividende din
data de 25.06.2008, interval în care petenta depusese declara ia
100 privind impozitul pe dividende, fiind înregistrat la organul
fiscal în data de 22.07.2008. Mai mult, din con inutul deciziei de
calcul accesorii rezult
c , de fapt, accesoriile au fost
calculate pentru impozitul pe dividende în sum
de ………… lei
(par ial din suma datorat ), aferente intervalului 25.06.200811.07.2008, în condi iile în care a a cum am ar tat mai sus,
petenta nu avea obliga ii de plat
restante fa
de bugetul de
stat.
Având în vedere cele prezentate se re ine c , prin O.M.F.P.
nr.2144/11.07.2008 privind modificarea
i completarea Ordinului
ministrului finan elor publice nr.1722/2004 pentru aprobarea
Instruc iunilor privind organizarea Sistemului de administrare a
crean elor fiscale, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau
aprobat
instruc iunile
de
organizare
a
sistemului
de
administrare a crean elor fiscale, iar la cap.III pct.1.2.2.5.
este prev zut
procedura de corec ie în cazul depunerii cu
întârziere de c tre contribuabili a declara iilor fiscale
i a
deconturilor de TVA.
Astfel, potrivit acestor proceduri, declara iile fiscale
depuse cu întârziere se vor înregistra în eviden a analitic pe
pl titor la lunile la care acestea se refer , iar pentru a se
evita
denaturarea
eviden ei
fiscale
se
impune
calcularea
obliga iilor fiscale accesorii prin utilizarea procedurii de
simulare.
Fa
de cele prezentate, se re ine c
organul fiscal
competent nu a respectat instruc iunile mai sus prezentate cu
privire la procedura de corec ie i de simulare ce se impune a fi
aplicat în spe
i, prin urmare, nu poate demonstra c m sura
dispus , cu privire la stabilirea obliga iilor fiscale accesorii
constând în major ri de întârziere în sum de ………… lei, aferente
impozitului pe dividende, este întemeiat
din punct de vedere
legal.
În concluzie, fa
de cele mai sus expuse, prin prezenta se
dispune
desfiin area
deciziei
de
calcul
accesorii
nr………/28.07.2008, pentru suma de ………… lei, urmând ca organul
fiscal competent s
reanalizeze starea de fapt fiscal
a
contribuabilului i s procedeze conform dispozi iilor legale i
instruc iunilor de aplicare mai sus prezentate.
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Pentru considerentele ar tate
i în temeiul prevederilor
art.209, 216(3), din Codul de procedur
fiscal
aprobat prin
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 republicat , se:
DECIDE:
1. Desfiin area Deciziei referitoare la calculul obliga iilor
fiscale accesorii nr………/28.07.2008
act administrativ fiscal emis
pentru S.C. CONSTANTA S.R.L., pentru suma de ………… lei reprezentând
accesorii aferente impozitului pe dividende.
Urmare solu iei de desfiin are a actului administrativ fiscal
atacat, organul fiscal compentent va proceda la reanalizarea
st rii de fapt fiscale a societ ii, urmînd ca un exemplar al
noului
act
administrativ
s
fie
transmis
i
Serviciului
Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.F.P. Constan a, în termen
de 30 de zile de la primirea prezentei decizii.
Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac, în
conformitate
cu
prevederile
art.218
alin.2
din
O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat privind Codul de procedur fiscal
i
ale art.11(1)
din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat în termen de 6
luni de la data primirii, la instan a de contencios administrativ
competent din cadrul Tribunalului Constan a.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IULIAN HU UC

D.G./4EX
03.09.2008
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