
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      DECIZIA NR. 103/           . 04 . 2012                                                   
 
                                            privind solutionarea contestatiei formulate de                                       
                                                                     SC........ SRL                   
 
 
              Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului XXXXx a fost investita in baza art. 209 din 
OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de SC ............SRL XXXX, str. ............, , impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....... /20.03.2012, intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului XXXXX.               
      Contestatia a fost depusa in termenul legal impus de art. 207 din OG 92/2003 , fiind inregistrata la 
organul fiscal sub nr........ /28.03.2012, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr........ 04.04.2012.                                                                                     
      Obiectul contestatiei il reprezinta suma de lei,  accesorii aferente impozitului pe dividende 
persoanelor fizice. 
                                                               
          I. Prin contestatia formulata petenta invoca urmatoarele:                                                      
       - societatea a depus in data de 31.01.2012 declaratia tip 100 aferente lunii decembrie 2011, eronat in 
contul impozitului pe dividente pentru persoane juridice in suma de ...... lei, in locul celei corecte aferente 
impozitului pe dividente pentru persoane fizice. 
       - in data de 27.02.2012 depune corect declaratia tip 100 reprezentand  impozitul pe dividende pentru 
persoane fizice aferente lunii decembrie 2011, in suma de ......... lei. 
        - in data de 29.02.2012 depune declaratia rectificativa de diminuare, formular 710, cu suma de ....... 
lei care a fost achitat cu OP ....../19.12.2011. 
        - societatea contesta Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....../20.03.2012, prin care 
i s-au calculat dobanzi si penalitati de intarziere in suma de ... lei sustinand ca : ...” suma de ..... lei a stat 
in contul d-voastra din 19.12.2011”   
 
             II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ......./20.03.2012, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX ,  in temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din OG 
92/2003 R, aceasta a  calculat in sarcina contribuabilului accesorii in suma de ..... lei aferente impozitului 
pe dividende persoane fizice, pentru neplata acestuia in termen.  
                                                                               
            III. Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele existente la dosarul 
cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:                                     
     In fapt:                                                                                                                                   
     1. Societatea a depus in data de 31.01.2012, Declaratia 100 prin care declara ca datorata suma ..... lei 
reprezentand Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice, pentru luna decembrie 
2012.  
     2. In data de 27.02.2012, societatea corecteaza declaratia depusa prin depunerea unei  Declaratii 100 
pentru luna respectiva pentru Impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice in suma 
de .... lei, iar in 29.02.2012 depune declaratia rectificativa de diminuare, formular 710, pentru aceasi 
suma.   



          Organele fiscale ale Administratiei Finantelor Publice a Municipiului XXXX, in baza cererii de 
compensare inregistrata sub nr. ...../13.03.2012, a procedat la compensarea sumei de ..... lei din impozit pe 
dividende persoane juridice in impozit pe dividende persoane fizice cu data de 29.02.2012, data la care 
creantele existau deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile conform prevederilor                                                                              
 art. 116 alin (4) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.                
                   
      Astfel, organul fiscal emite Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..../20.03.2012,  prin 
care societatii i se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere in suma totala de ....... lei pentru perioada 
25.01.2012(scadenta pentru impozitul pe dividende persoane fizice) – 29.02.2012(data stingerii prin 
compensare) calculate  in conformitate cu:                                    
         -art. 120 (1) din OG 92/2003 R :”Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.”                                                                                 
         -art. 120 (3) din OG 92/2003 R : “In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza 
dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare 
scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.” 
         -art. 120^1 (1) din OG 92/2003 R : “Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o 
penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.” 
           Fata de cele de  mai sus consideram ca accesoriile in suma de ....... lei aferente impozitului pe 
dividende persoane fizice, stabilite de organele fiscale, sunt corect calculate si datorate de contribuabil.                                                                                                
     
 
 
     Pentru considerentele retinute in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                        
 
 
                                                           DECIDE      
                                                                  
 
                Respingerea contestatiei ca neantemeiata pentru suma totala de ...... lei , reprezentand:  
 

-    ..... lei dobanzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice  
- ...... lei penalitati aferente impozitului pe dividende persoane fizice                                                          

 
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul XXXX in termen de 6 luni de la data comunicarii.                                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                               
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr.                    
 
 
 
  Redactat : cons. sup. 
                                                                                                                               
 


