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                              DECIZIA  Nr. 35 / 2010
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C. ... SRL
      impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii

nr..../....2010 emisa de Administratia finantelor publice a orasului Bragadiru

       
Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  a  fost  sesizata  de

Administratia  finantelor  publice  a  orasului  Bragadiru  prin  adresa  inregistrata  sub
nr..../....2010 cu privire la contestatia inregistrata sub nr..../....2010, formulata de S.C.
... SRL, cu sediul in ..., judetul Ilfov , impotriva  Deciziei referitoare la obligatiile de
plata  accesorii  nr..../....2010  emisa  de Administratia  finantelor  publice  a  orasului
Bragadiru

Contestatia se refera la suma totala de ...  lei, reprezentand accesorii aferente
impozitului pe dividende persoane fizice.
       S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia se refera la obligatiile suplimentare de plata cuprinse in Decizia

referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr..../....2010  emisa  de  Administratia
finantelor publice a orasului Bragadiru ;
          -contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la organului
emitent al actului atacat.
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Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a) Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov  este competenta sa solutioneze pe fond
contestatia formulata de S.C. ... SRL. 

                                                                                                      

I. In sustinerea contestatiei petenta precizeaza ca societatea a achitat suma de ...
lei reprezentand impozit pe dividende persoane fizice stabilite prin Declaratia 100
nr..../....2009 si Declaratia rectificativa 710 nr..../....2010, prin OP/....2009 ( ... lei) si
OP/....2010 (... lei).
              Totodata, societatea recunoaste accesoriile calculate asupra sumei de ... lei,
pentru perioada ....2009 – ....2010, in valoare de ... lei.
                Suma de ... lei este contestata pe considerentul ca nu exista o baza legala de
calcul a acestor accesorii.

 
    II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata de S.C. ....
S.R.L. impotriva Deciziei  referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr..../....2010,
organul  fiscal  emitent  isi  mentine  punctul  de  vedere  in  legatura  cu  legalitatea
calcularii accesoriilor si propune  respingerea contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L.
         
 
      III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, argumentele invocate de
contestatoare  in  sustinerea  cauzei,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  si
prevederile legale in vigoare, se retin urmatoarele:   

In fapt,
          La data de ....2009 S.C. ... SRL a depus Declaratia 100 nr.... iar la data de
....2010 Declaratia rectificativa 710 nr.... reprezentand impozit pe dividende persoane
fizice, cu scadenta 28.12.2009, pentru suma totala de ... lei
             Totodata, societatea a facut urmatoarele viramente : OP/ ....2009 pentru suma
de ... lei si OP/...2010 pentru ... lei.
               Din situatia privind “Distribuirea sumelor din contul unic” si “Fisa sintetica
totala”, editate la data de ....2010 si anexate la dosarul cauzei, rezulta :
             Suma de ... lei virata la data de ....2009 a acoperit impozitul pe dividende
persoane fizice din Declaratia 100 nr..../....2009.
                    Suma de ... lei virata in contul unic la data de ....2010 a acoperit
urmatoarele obligatii de plata :

- impozit pe profit ... lei, suma stabilita prin Declaratia 100 nr..../....2010  ;
- impozit pe dividende persoane fizice ... lei.

           Diferenta de impozit pe dividende persoane fizice de ... lei a fost achitata din
contul unic la data de ....2010.

Distribuirea sumelor de mai sus s-a facut in conformitate cu  Metodologia de
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distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor
fiscale înregistrate de către aceştia, aprobate prin Ordinul ANAF nr.1314/2007.

In drept, 
     In cauza de fata sunt aplicabile prevederile art.114 alin.(2^1) si (2^2), art.115
alin.(1)  lit.b)  si  alin.(2) din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata, si pct.6 din Anexa 1 la Ordinul nr.1314/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic
şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia : 
      Art.114
      [...] 
     (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor
sume datorate bugetului  general  consolidat,  prevăzute prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un cont unic, prin utilizarea unui
ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat
şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată.
      (2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent,
distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate.
       Anexa 1
       [...]
      6. Suma virată în contul unic reprezentând obligaţii fiscale prevăzute de Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1.294/2007, datorată
bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii
fiscale datorate, conform sumelor stabilite în titlurile de creanţă emise în condiţiile
legii şi pentru care se efectuează plata. Distribuirea astfel efectuată va sta la baza
stingerii obligaţiei fiscale respective.
        Art.115
    Ordinea stingerii datoriilor
    (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii
şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile
corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte 
contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către
organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea
ordine:
     [...]
   b)  obligaţiile fiscale principale sau accesorii,  în ordinea vechimii, cu excepţia
cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile  art. 169 în
mod corespunzător. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată se aplică
prevederile art. 175 alin. (4^1);
   (2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată 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 organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
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    c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative,
pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.
 

Fata  de  cele  prezentate  mai  sus  rezulta  ca,  intrucat  declaratia  rectificativa
pentru  declaratia  privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general  consolidat
nr..../....2010 (aferenta lunii ... 2009) nu a fost achitata in termen, s-au generat corect
accesorii in suma de ... lei. 

In consecinta, urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata.
  
Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  prezentei  decizii,  in  temeiul

prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se

       

                                                        DECIDE:

  1. Se respinge in totalitate, ca neintemeiata, contestatia formulata de S.C. ...
S.R.L. impotriva Deciziei  referitoare la obligatiile  de plata accesorii  nr..../....2010
emisa de Administratia finantelor publice a orasului Bragadiru pentru suma totala de
... lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice.
                                           
     Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din O.G.
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  judecatoreasca de  contencios  administrativ
competenta, in conditiile legii.

                                                  DIRECTOR EXECUTIV,
                                                     

                                                             
 

                                                                                                            


