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D E C I Z I A nr. 45 din 2007
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C. X S.R.L., 
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita 

sub nr.../2007

Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Administratia Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc, prin
adresa nr../2007, asupra contestatiei formulate de SC X SRL cu sediul
in judetul Harghita.

Contestatia este formulata impotriva deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr../2007, emisa de Administratia Finantelor
Publice Odorheiu-Secuiesc, prin care s-a stabilit majorari de intarziere la
CAS angajator in suma de ... lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 (1)
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata in M.O. partea I nr.513/31.07.2007.

Constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.205, art.209 (1)
si art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala -
republicat in M.O. partea I nr.513/31.07.2007, Directia Generala a
Finantelor Publice este investita sa solutioneze contestatia.

I. SC X SRL, prin contestatia depusa la Administratia
Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc, inregistrata sub nr.../2007,
contesta decizia nr.. din 2007, cu exceptia majorarii de intarziere
calculate la declaratia 100 nr... din 2007, invocand urmatoarele motive:

Contestatoarea considera nelegal ca la fiecare compensare
concomitent au fost calculate si penalizari de intarziere. 

In acelasi timp contesta legalitatea dobandei calculate si
neinstituite, conform fisei 2 Impozit pe venit din salarii in valoare totala
de ... lei si conform fisei 431 Contributia pentru asigurari de sanatate
datorata de angajator in valoare totala de ... lei.

Organul emitent a deciziei de impunere, AFP Odorheiu
Secuiesc, prin adresa nr../2007, a solicitat completarea contestatiei cu
motivele de fapt si de drept. In completarea contestatiei societatea
contestatoara, prin adresa inregistrata sub nr.../2007, a precizat ca
considera nedrept calcularea unor dobanzi asupra sumelor compensate
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la CAS angajator cu taxa pe valoarea adaugata datorata de bugetul
statului catre firma, in suma de ... lei.

II. Administratia Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr.../2007 a calculat majorari de intarziere la contributia de
asigurari sociale datorata de angajator in suma de ... lei, avand la baza
declaratiile fiscale depuse de societatea contestatoara pe lunile ianuarie
- iunie 2007. 

III. Avand in vedere actele si documentele dosarului,
propunerile organului fiscal emitent, sustinerile contestatoarei precum si
prevederile actelor normative in vigoare in perioada analizata, se retin
urmatoarele :

1. In ce priveste capatul de cerere prin care SC X SRL
contesta majorarile de intarziere in suma ... lei aferente contributiei
de asigurari sociale datorata de angajator,  cauza supusa
solutionarii este daca pe baza documentelor aflate in dosarul
cauzei se poate stabili daca accesorile susmentionate au fost
stabilite in mod corect.

In fapt, majorarile de intarziere au fost stabilite pe baza
evidentei organului fiscal, societatea contestatoara considera ca aceste
sunt calculate nelegal, in conditiile in care stingerea obligatiilor de plata
s-a facut prin compensare cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat,
dar nedepunand nici un document justificativ cu privire la acest fapt, cu
toate ca organul emitent a deciziei contestate a solicitat completarea
contestatiei.
  Organul fiscal emitent, prin referatul cu propuneri de
solutionare a contestatiei, nr../2007, pune in discutie majorarile de
intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii, contributiei pentru
asigurari de sanatate, adica o alta situatie de fapt, iar la majorari de
intarziere aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator
face referire la suma de ... lei, in conditiile in care prin decizia referitoare
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr../2007 s-au
stabilit numai ... majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari
sociale datorata de angajator. 

 In drept,  se va face aplicarea prevedererilor art. 216
alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, care precizeaza:

“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaza sa se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu�ionare.”, iar la art. 213(1), se precizeaza:
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“În s�lu�ionarea c�ntesta�iei organul competent va
verifica motivele de fapt oi de drept care au stat la baza emiterii
actului administrativ fiscal. Analiza c�ntesta�iei se face în raport
de s�s�inerile p�r�ilor, de d�spozi�iile legale invocate de
acestea oi de documentele existente la dosarul cauzei. S�lu�
ionarea c�ntesta�iei se face în limitele sesizarii.”

Avand in vedere ca din documentele dosarului nu se poate
stabili situatia de fapt reala si daca accesorile au fost calculate in mod
corect, se va desfiinta decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr../2007 pentru suma de ... lei majorari de intarziere aferente
contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, in limitele
sesizarii, urmand ca organul fiscal emitent sa analizeze modul de calcul
a majorarilor de intarziere in cauza si sa emita o noua decizie de
impunere conform situatiei reale.

2. In ce priveste capatul de cerere prin care SC X SRL
contesta majorarile de intarziere in suma de ... lei aferente
impozitului pe veniturile din salarii si ... lei majorari de intarziere
aferente contributiei pentru asigurari de sanatate,  cauza supusa
solutionarii este daca se poate pronunta in fond asupra acestui
capat de cerere, in conditiile in care sumele contestate nu au fost
stabilite prin decizia de impunere contestata.

In fapt, SC X SRL contesta decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii nr../2007, prin care au fost stabilite numai majorari de
intarziere aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator
in suma totala de ... lei. 

In dosarul cauzei nu a fost depus nici un alt act administrativ
fiscal prin care sa fi fost stabilite accesorile contestate la acest capat de
cerere.

In drept, pct.12.1 lit. c) din Instructiunile pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005, prevede :

"Contestatia poate fi respinsa ca:[...]
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile

contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ atacat...[...]” 
Avand in vedere ca prin decizia referitoare la obligatiile de

plata accesorii nr../2007, actul administrativ fiscal atacat, nu au fost
stabilite majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din
salarii si contributiei pentru asigurari de sanatate, contestatia pentru
acest capat de cerere se va respinge ca fiind fara obiect. 
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Pentru considerentele  aratate in cuprinsul deciziei si in
temeiul art. 206, 209 si 216(3)  din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, precum si al pct.12.1 din
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003, aprobate prin
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr.519/27.09.2005, se

DECIDE 

1. Desfiintarea deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr../2007 pentru suma de ... lei majorari de intarziere aferente
contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, in limitele
sesizarii, urmand ca organul fiscal emitent sa analizeze modul de calcul
a majorarilor de intarziere in cauza si sa emita o noua decizie de
impunere conform situatiei reale. 

2. Respingerea contestatiei ca fiind fara obiect pentru suma
de ... majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii si
... lei contributiei pentru asigurari de sanatate, sumele nefiind stabilite
prin decizia de impunere contestata.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea-Ciuc, in termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii
legale.

DIRECTOR EXECUTIV,  
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