
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     DECIZIA NR 70/01.06.2009 
                                           privind solutionarea contestatiei formulate  
                                               de S.CXXXXX S.R.L 
                                          cu sediul in Medias 
 
 
 
 
          Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu a fost investita in baza 
art.209 din O.G 92/2003 (R) cu solutionarea contestatiei formulate de S.C XXXXXX 
S.R.L cu sediul in Medias  impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile  de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.XXXXX/07.04.2009 si nr XXXX/07.04.2009 
intocmite de Administratia Finantelor Publice a municipiului Medias. 
          Contestatia a fost depusa in termenul legal impus de art.207 din O.G nr. 
92/2003 R, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului 
Medias cu nr.XXXX/16.04.2009 iar la Directia Generala a Finantelor Publice a 
judetului Sibiu cu nr.XXXXX/27.04.2009. 
          Obiectul contestatiei il reprezinta masurile stabilite prin actele contestate 
privind plata la bugetul statului a sumei de XXXXXX lei reprezentand majorari de 
intarziere impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. 

I. Prin contestatia formulata petenta invoca urmatoarele: 
  - prin Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat avand perioada de 
raportare luna septembrie 2008 inregistrata la organul fiscal teritorial (Administratia 
Finantelor Publice a municipiului Medias) sub nr.XXXXXX/27.10.2008 a declarat 
pentru obligatia fiscala ,, Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor” suma 
de XXXXXX lei si a achitat in data de 27.10.2008 integral aceasta obligatie fiscala in 
contul unic de venituri ale bugetului de stat. 
   - in urma verificarii corelatiei intre evidenta contabila si evidenta fiscala s-a 
constatat ca din eroare a declarat prin Declaratia 100 depusa cu 
nr.XXXXX/27.10.2008, la obligatia fiscala “ Impozit pe veniturile din salarii si 
asimilate salariilor si valoarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente 
in cuantum de XXXXXX lei. 
   - pentru a indrepta aceasta eroare materiala s-a depus Declaratie rectificativa pentru 
obligatiile de plata la bugetul de stat pentru luna septembrie 2008 nr.XXXXX/ 25. 03. 
2009 pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente prin adaugarea 
sumei de XXXXXX lei si s- a diminuat obligatia de plata aferenta impozitului pe 
veniturile din salarii  cu aceiasi suma, rezultand de plata suma de XXXXXX lei , prin 
urmare valoarea obligatiilor fiscale la bugetul de stat pentru luna septembrie 2008 au 
fost achitate integral in cuantum de XXXXXXX lei. 



 
 
   - prin adresa nr.XXXXX/25.03.2009 s-a solicitat transferul cu data platii- 
27.10.2008 a sumei de XXXXXX lei de la impozitul pe veniturile din salarii in contul 
impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente. 
    - organul fiscal teritorial nu a procedat la solutionarea adresei nr 
XXXXX/25.03.2009 dar in mod inexplicabil a solicitat in data de 02.04.2009 
prezenta unui reprezentant al societatii pentru a modifica adresa initiala. Astfel 
organul fiscal a inregistrat cea de a doua solicitare cu datele acceptate de functionarii 
AFP Medias sub nr.XXXXX/02.04.2009 respectiv transferarea cu data platii a sumei 
de XXXXXX lei de la impozitul pe veniturile din salarii in contul impozitului pe 
veniturile persoanelor fizice nerezidente. 
      - in aceasta situatie organul fiscal a procedat eronat la calculul de majorari de 
intarziere aferente impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente in suma de 
XXXXX lei, avand in vedere ca prin rectificarea componentei obligatiilor fiscale nu a 
fost prejudiciat bugetul de stat, aceste obligatii fiind achitate in contul unic de 
venituri ale bugetului de stat. 
     II. Organul fiscal a emis Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr.XXXXX/07.04.2009 si nr.XXXXX/07.04.2009 in temeiul art.88 lit.c) si art.119 
din O.G nr.92/2003 (R) urmare Declaratiei nr.XXXX/02.04.2009 si a Deciziei 
nr.XXXX/ 25.03.2009 depuse de societate ( in baza carora s-a individualizat suma de 
plata)  stabilind in sarcina contribuabilului majorari de intarziere in suma de XXXX 
lei.  
    III. Luand in considerare sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul cauzei 
precum si legislatia in vigoare in perioada verificata, organul de solutionare a 
contestatiei retine urmatoarele: 
     In fapt: 
  . societatea a intocmit si depus in data de 27.10.2008 (pentru obligatiile lunii 
septembrie 2008)  sub nr.XXXXX -DECLARATIA 100, privind obligatiile de plata 
la bugetul de stat prin care declara suma datorata de plata la obligatia fiscala ,, 
Impozit pe veniturile din salarii, XXXXX lei. 
   . in data de 27.10.2008 societatea achita suma de XXXXXX lei conform Fisei 
sintetice intocmita de organul fiscal teritorial(anexata la dosarul contestatiei) in 
contul unic de venituri si cheltuieli al bugetului de stat, suma ce se distribuie pe 
impozitul pe venitul din salarii. 
    . in data de 10.03.2009 societatea a intocmit si depus sub nr.XXXX 
DECLARATIA RECTIFICATIVA 710 ( pentru obligatiile fiscale ale lunii 
septembrie 2008) prin care la  obligatia bugetara ,, Impozit pe veniturile obtinute din 
Romania de nerezidenti – PF, fata de suma de XXXXXX lei declarata initial se 
declara suma corecta de XXXXXX lei.    
     . tot in data de 10.03.2009 societatea a intocmit si depus DECLARATIA 100 
privind obligatiile de plata la bugetul de stat prin care la creanta fiscala ,, Impozit pe 
veniturile obtinute din Romania de nerezidenti –PF declara, de plata suma de 
XXXXX lei. 
     . in data de 25.03.2009 sub nr.XXXXX societatea intocmeste si depune Declaratia 
rectificativa 710 (pentru obligatiile fiscale aferente lunii septembrie 2008) privind 
obligatia bugetara ,, Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti –PF 



prin care se declara suma corectata de plata XXXXX lei si referitor la obligatia 
bugetara ,, Impozit pe veniturile din salarii “ suma corectata XXXXX lei fata de suma 
declarata initial de XXXXXX lei. 
      . tot in data de 25.03.2009 societatea solicita organului fiscal teritorial prin adresa 
inregistrata sub nr.XXXXX/25.03.2009 transferarea cu data platii (27.10.2008) a 
sumei de XXXXX lei de la impozitul pe veniturile din salarii la impozitul  pe 
veniturile  persoanelor fizice nerezidente. 
       . prin cererea nr.XXXXX din data de 02.04.2009 societatea solicita transferarea 
cu data platii a sumei de XXXXX lei de la impozitul pe veniturile din salarii, la 
impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente mentionand  ca aceasta suma 
rezulta in urma declaratiei rectificative nr.XXXXX/25.03.2009 la declaratia 100 
inregistrata sub nr.XXXXX/27.10.2008.Totodata petenta precizeaza :,, prezenta 
cerere o anuleaza pe aceea cu nr. XXXXX/25.03.2009 . 
       . prin Referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei intocmit potrivit 
normelor legale in vigoare organul fiscal teritorial retine ca solicitarea societatii 
privind transferarea cu data platii a sumei de XXXXX lei( surplusul platit eronat in 
contul impozitului pe venitul din salarii in loc de impozitul pe veniturile obtinute din 
Romania de nerezidenti  in data de 27.10.2008 nu s-a putut efectua intrucat din suma 
de XXXXXX lei organul fiscal a stins debitul din luna martie2009 reprezentand 
impozit pe salarii,in suma de XXXXX lei ramanand un plus de impozit pe veniturile 
din salarii numai suma de XXXXX lei. Urmare acestui fapt organul fiscal a calculat 
majorari de intarziere pentru perioada 27.10.2008- 02.04.2009 in suma de XXXXX 
lei. 
      .  de asemenea ,prin adresa de raspuns nr.XXXXX/19.05.2009 ( urmare solicitarii 
biroului solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P Sibiu) organul fiscal comunica 
faptul ca, la data depunerii declaratiei rectificative cu nr.XXXX/25.03.2009 la 
impozitul pe veniturile din salarii societatea figureaza cu obligatii neachitate in suma 
de XXXXXX lei care se sting din suma de XXXXX lei iar suma de XXXXX lei este 
trecuta pe diferenta, astfel incat la data depunerii de catre societate a adresei de 
corectie nr.XXXXX/02.04.2009 suma platita in plus si ramasa nedistribuita la 
impozitul pe veniturile din salarii pentru a fi redistribuita la impozitul pe veniturile 
obtinute din Romania de nerezidenti era de numai XXXXX lei si nu de XXXXX lei. 
        In drept, sunt aplicabile art.84 din O.G nr.92/2003 (R) privind Codul de 
procedura fiscala, care stipuleza: 
       ,,  Corectarea declaratiilor fiscale” 
       ,, Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa.” 
     Mentionam ca, spetei in cauza nu ii sunt aplicabile prevederile Ordinului 
nr.XXXX/25.04.2008 privind procedura de indreptare a erorilor materiale din 
documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale.  
        Ca urmare organul fiscal a efectuat compensarea sumelor prin transferarea 
sumei de XXXXXX lei platita in data de 27.10.2008 de la impozitul pe veniturile din 
salarii la impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente conform cererii 
societatii cu nr.XXXX/02.04.2009 care inlocuieste adresa nr.XXXXX/25.03.2009, la 
data cererii respectiv 02.04.2009 rezultand diferenta intre data cererii si data 
constituirii debitului de 149 zile. 
       In consecinta contestatia urmeaza sa fie respinsa. 
 



 
 
 
                  Pentru considerentele retinute in baza art.211 (5) din O.G nr.92/2003  (R)  
 
                                                            DECIDE 
 
           Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXXXX lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile persoanelor 
fizice nerezidente. 
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
 
                  
            DIRECTOR COORDONATOR 
                                                                                                           VIZAT 
                                                                                                     Cons.jr. 
                                                                                                     SEF SERV.JURIDIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
             


