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DECIZIA nr. 3 din 25.01.2006
Direc ia General a Finan elor Publice Tulcea, investit cu
solu ionarea contesta iilor conform titlului IX , cap.2, art.178 din O.G. nr.92/
24.12.2003 R privind Codul de procedur fiscal , a fost sesizat de Activitatea
de Control Fiscal I asupra contesta iei formulat de SC X SA Tulcea împotriva
Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec ia fiscal nr... i a Raportului de inspec ie fiscal general cu privire la
suma de ... lei RON reprezentând dobânzi, penalit i si penalit i stopaj.
Contesta ia a fost depus în termenul legal, prevazut la art.176 pct. (1)
din O.G. nr. 92/24.12.2003 R privind Codul de procedur fiscal .
Contesta ia este semnat de titularul dreptului procesual i confirmat
cu tampila societ ii, în conformitate cu prevederile art. 175 din O.G. nr.
92/24.12.2003 R.
Condi iile de procedur
fiind îndeplinite prin respectarea
prevederilor art. 175, art. 176 si art. 178 din O.G. nr. 92/24.12.2003/R privind
Codul de procedur fiscal , s-a trecut la solu ionarea pe fond a contesta iei .
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult urm toarele:
I. Petenta, SC X SA contest Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr... întocmit în baza
raportului de inspec ie fiscal cu acela i num r, prin care organul de control a
stabilit c petenta are de plat la bugetul general consolidat suma de ... lei RON,
reprezentând:
1) - CAS angajator..... ........................................ lei
- dobânzi ...................................................... lei
- penalit i de întârziere ................................ lei
2) - CAS asigura i............................................... lei
- dobânzi ....................................................... lei
- penalit i de întârziere ............................... lei
- penalit i stopaj .......... ............................... lei

3) - Fond omaj angajator.................................. lei
- dobânzi ....................................................... lei
- penalit i de întârziere ............................... lei
4) - Fond omaj asigura i.................................. lei
- dobânzi ....................................................... lei
- penalit i de întârziere ............................... lei
- penalit i stopaj .......... ............................... lei
5) - Fond s n tate angajator.............................. lei
- dobânzi ....................................................... lei
- penalit i de întârziere ............................... lei
6) - Fond s n tate asigura i............................... lei
- dobânzi ....................................................... lei
- penalit i de întârziere ............................... lei
- penalit i stopaj .......... ............................... lei,
f r a motiva contesta ia i nici “revenirea la contesta ie”.
Direc ia General a Finan elor Publice Tulcea solicit petentului, cu
adresa nr..., s depun în termen de 5 zile de la comunicarea ei motivele de fapt
i de drept pe care î i întemeiaz contesta ia în caz contrar aceasta urmând s fie
respins ca nemotivat în conformitate cu prevederile pct. 2.5. din Instruc iunile
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat . De i societatea petent a confirmat telefonic
în data de 19.01.2006 primirea adresei, pân la data solu ion rii contesta iei SC
X SA nu a depus un r spuns la scrisoare.
II Prin decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
nr..., organele fiscale din cadrul Activit ii Controlului Fiscal I au stabilit
obliga ii fiscale suplimentare, contestate de SC X SA în sum de ... lei RON
reprezentând dobânzi, penalit i si penalit i stopaj în temeiul actelor normative
în vigoare pentru perioada verificat : HG 1043/2001, HG874/2002,
HG1513/2002, HG67/2004,OG 61/2002 precum i art.120 alin.(1) din OG
nr.92/2003 R.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus inerilor
petentei cât i a actelor normative în vigoare, se re in urm toarele:
Direc ia General a Finan elor Publice Tulcea este investit s se
pronun e dac se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de
fapt i de drept pentru care a contestat actul administrativ , în condi iile în
care SC X SA Tulcea nu a motivat în fapt i în drept contesta ia
înregistrat la DGFPTulcea sub nr... nici dup solicitarea expres f cut de
organl de solu ionare pe baz de scrisoare recomandat cu confirmare de
primire
În fapt, organul fiscal din cadrul Activit ii Controlului Fiscal I al
D.G.F.P. Tulcea în baza Legii 500/2002 privind finan ele publice, cu mdific rile

i complet rile ulterioare, a HG 208/2005 privind organizarea i func ionarea
Ministerului Finan elor Publice i a Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal ,OG 92/2003 R privind codul de procedura fiscala au verificat modul de
stabilire, eviden iere i virare a obliga iilor fiscale c tre bugetul general
consolidat la SC X SA TULCEA.
În urma verific rii, organul fiscal a stabilit prin raportul de inspec ie
fiscal nr... c în conformitate cu prevederile legale, agentul economic are de
plat la bugetul general consolidat obliga ii fiscale suplimentare, contestate de
petent , în sum de ... lei RON reprezentând dobânzi, penalit i si penalit i
stopaj.
În baza raportului de inspec ie fiscal , organul de inspec ie fiscal a
emis decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec ia fiscal nr...
În drept, cauza î i g se te solu ionarea în prevederile pct. 12.1. din
Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin Ordinul
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal :
“Contesta ia poate fi respins ca:
...b) nemotivat , în situa ia în care contestatorul nu prezint
argumentele de fapt i de drept în sus inerea contesta iei sau argumentele aduse
nu sunt incidente cauzei supuse sol ion rii...”
Incidente sunt prevederile pct.2.4. din actul normativ men ionat
mai sus: “organul de solu ionare competent nu se poate substitui contestatorului
cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat actul
administrativ fiscal respectiv” , precum i ale art.182 din H.G. nr.1050/2004
pentru aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , R:
“ În solu ionarea contesta iei organul competent va verifica
motivele de fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ
fiscal. Analiza contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de dispozi iile
legale invocate de acestea i de documentele existente la dosarul
cauzei.Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii.”
Prin decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
nr..., organele fiscale din cadrul Activit ii Controlului Fiscal I au stabilit
obliga ii fiscale suplimentare, contestate de SC X SA în sum de ... lei RON
reprezentând dobânzi, penalit i si penalit i stopaj în temeiul actelor normative
în vigoare pentru perioada verificat :HG 1043/2001, HG874/2002,
HG1513/2002, HG67/2004,OG 61/2002 precum i art.120 alin.(1) din OG
nr.92/2003 R, astfel :
Art. 13 alin (1) din OG 11/1996, prevede:

“ Orice obligaþie bugetara neachitata la scadenta genereaza plata
unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii
sumei datorate, inclusiv.”
Art. 13 alin (1) din OG 61/2002 , prevede:
“Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat
urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”
Art. 115 alin (1) din OG 92/2003, prevede:
“ (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate inclusiv.”
Avand in vedere ca petenta datoreaza bugetului general consolidat
impozite si taxe, iar acestea nu au fost achitate in termen, societatea comerciala
datoreaza majorari si dobanzi de intarziere aferente, calculate de organul de
control in conformitate cu prevederile legale mentionate si urmeaza a se
respinge ca neantemeiat acest capat de contestatie.
Referitor la penalit ile de întârziere în sum de ... lei RON, pentru
neplata la termen a taxelor si impozitelor datorate la bugetul de stat consolidat
stabilite de organul de control prin Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare nr. 27523/08.11.2005 art. 13 1 alin 3 din OG 26/2001,
prevede:
“ Plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor
venituri bugetare, cu excep ia major rilor de întarziere, a penalit ilor i a
amenzilor, se sanc ioneaza cu o penalitate deîntârziere de 0,5 % pentru fiecare
luna i/sau pentru fiecare frac iune de lun întârziere, începând cu data de întâi a
lunii urmatoare celei în care acestea aveau termen de plat . Penalitatea de
întarziere nu înlatur obliga ia de plat a major rilor de întârziere i/sau a
penalit ilor.”
Art. 14 alin.(1) din OG 61/2002 prevede:
“ (1) Plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor
obliga ii bugetare, cu excep ia dobânzilor, penalit ilor de orice fel i a
amenzilor, se sanc ioneaz cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare
luna i/sau pentru fiecare frac iune de lun de întârziere, începând cu data de
întâi a lunii urmatoare celei în care acestea aveau termen de plat . Penalitatea de
întârziere nu înlatur obliga ia de plat a dobânzilor i/sau a penalit ilor.”
Art.17 alin.(1) din O.G. nr.61/2002 prevede:
“ (1) Nevirarea, în termen de 30 de zile de la data scaden ei, a
sumelor datorate cu titlul de obliga ii bugetare calculate i re inute la surs
atrage sanc ionarea cu o penalitate de 10 % din aceste sume a celui obligat s
fac , potrivit legii, re inerea i virarea sumelor.”
Art. 120 alin. (1) din OG 92/2003 prevede:

“(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun i/sau pentru fiecare
frac iune de lun de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmatoare
scaden ei acestora pân la data stingerii acestora inclusiv.Penalitatea de
întârziere nu înlatur obliga ia de plat a dobânzilor.”
Având în vedere c petenta datoreaz bugetului general consolidat
impozite i taxe, iar acestea nu au fost achitate în termen, societatea comercial
datoreaz dobânzi, penalit i de întârziere i penalit i pentru re inere la surs
calculate de organul de control în conformitate cu prevederile legale men ionate.
SC X SA a contestat calculul dobânzilor, penalit ilor de întârziere
i penalit ilor pentru re inere la surs din Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr... întocmit în
baza raportului de inspec ie fiscal cu acela i num r f r a motiva contesta ia i
nici “revenirea la contesta ie”.
Direc ia General a Finan elor Publice Tulcea a solicitat petentului,
cu adresa nr... s depun în termen de 5 zile de la comunicarea ei, motivele de
fapt i de drept pe care î i întemeiaz contesta ia, în caz contrar aceasta urmând
s fie respins ca nemotivat . De i societatea petent a confirmat telefonic în
data de 19.01.2006 primirea adresei, pân la data solu ion rii contesta iei SC X
SA nu a depus un r spuns la scrisoare.
Din textele de lege prezentate mai sus se re ine c analiza contesta iei
se face în raport de sus inerile p r ilor, organul competent neputându-se
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a
contestat actul administrativ fiscal, astfel c urmeaz a se respinge ca fiind
nemotivat contesta ia SC X SA.
Având în vedere cele re inute în prezenta decizie, în temeiul art.
178 i art. 185 din OG 92/24.12.2003 R privind Codul de procedur fiscal , se
DECIDE:
Art. 1 Respingerea ca nemotivat a contesta iei formulat de SC X
SA Tulcea, privind suma ... lei RON, reprezentând dobânzi, penalit i i
penalit i stopaj, stabilit prin Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr...
Art. 2 Prezenta decizie poate fi atacat în termen de 15 zile de la
comunicare, la Tribunalul Tulcea - sec ia contencios administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV

