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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investita in

temeiul art.175 �i art.179(1) lit.a) din  O.G.nr.92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�,

cu solu�ionarea contesta�iei formulate de XXXXX împotriva deciziei de impunere

nr.09.09.2005 emis� de Activitatea de Control Fiscal Sibiu.

Decizia de impunere nr/09.03.2005 a fost transmis� contestatorului la data de

05.12.2005 conform Borderoului nr./05.12.2005.

Contesta�ia a fost depus� în termen conform art.177 (1) din O.G.nr.92/2003 R,

fiind înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Sibiu sub nr./05.01.2006 iar la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice Sibiu sub nr.10.01.2006.

Contesta�ia are ca obiect suma total� de XXXXX lei RON, precizat� prin adresa

nr./31.01.2006, reprezentând :

�     XXXXXXXX lei RON   - dobânzi aferente TVA ;

�       XXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente TVA ;

� XXXXXlei RON   - dobânzi aferente CAS datorat de angajator ;

�   XXXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente CAS datorat� de angajator;

�   XXXXX lei RON   - dobânzi aferente CAS datorat� de angaja�i ;

�   XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente CAS datorat� de angaja�i ;

�   XXXX lei RON   - dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de �omaj

datorat� de angajator ;

�     XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de

�omaj datorat� de angajator ;

�     XXXX lei RON   - dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de �omaj

datorat� de asigura�i ;

�     XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de

�omaj datorat� de asigura�i ;
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� XXXXlei RON   - dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate

datorat� de angajator ;

�      XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de

s�n�tate datorat� de angajator ;

�   XXXX lei RON   - dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate

datorat� de angaja�i ;

�     XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de

s�n�tate datorat� de angaja�i ;

�       XXXX lei RON   - dobânzi aferente Fondului de accidente �i boli profesionale

�       XXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente Fondului de accidente �i

boli profesionale ;

�     XXXX lei RON   - dobânzi aferente Fondului de pensii �i asigur�ri sociale ale

agricultorilor ;

�      XXXXX lei RON   - penalit��i de întârziere aferente Fondului de pensii �i

asigur�ri sociale ale agricultorilor.

       I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul invoc� urm�toarele :

În fapt, în baza H.G.nr.533/2003 �i a art. 1 din H.C.L. nr.111/2004 s-a aprobat

preluarea activulu0i �i pasivului aferent obiectivului XXXX” la data de 31.05.2004, Protocolul

de predare-primire fiind semnat la data de 19.05.2004, în anexa nr.2 la acest  protocol fiind

eviden�iat pasivul reprezentând debite la bugetul consolidat.

XXXXXXXnu poate fi obligat la plata dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere

calculate pân� la data prelu�rii activului �i pasivului Complexului de Sere de la S.C X .

Media�, respectiv 31.05.2004, întrucât în sarcinXXXXXXXX nu se poate re�ine nici o culp�

privind neachitarea obliga�iilor fiscale stabilite suplimentar prin raportul de inspec�ie fiscal�.

     II. Organul de control fiscal prin Decizia de impunere nr/09.09.2005 �i

Raportul de inspec�ie fiscal� nr./09.09.2005 în baza c�ruia a fost emis� aceast� decizie,

re�ine urm�toarele :

Verificarea s-a efectuat pentru S.C.X. cu sediul în Media�, Jude�ul Sibiu �i a

cuprins perioada 01.03.2003 – 31.08.2004.

S.C.X S.A. Media�  nu mai desf��oar� activitatea pentru care este autorizat� la

sediul social al acesteia fiindu-i  transferat activul �i pasivul în baza H.G.nr.533/2003, în

domeniul public aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Media�.
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       1. Referitor la TVA

Societatea cump�r� cu numerar în anul 2003 benzin� pe baz� de bonuri fiscale

pe care nu sunt specificate denumirea societ��ii �i nici num�rul de înmatriculare a ma�inii

(societatea nu are înregistrat la categoria mijloacelor fixe nici un fel de  mijloc de transport pe

benzin�), drept pentru care organul de control a stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat�

nedeductibil� în sum� de XXXXXXX

De asemenea, societatea a încasat în data de 21.03.2003 cu chitan�a nr. suma

deXXXXXX lei avans p��unat �i în data de 10.07.2003 suma de XXXXXXXX lei, cu chitan�a

nr contravaloare p��unat, sume pentru care societatea nu întocme�te factur�, nu colecteaz�

TVA �i nici nu înregistreaz� venit. Ca urmare, organul de control a stabilit TVA de plat� în

sum� de XXXXX lei pentru luna martie �i deXXXXXXXXX lei pentru luna iulie 2003.

Pentru TVA stabilit� suplimentar în anul 2003, organul de control a calculat

dobânzi în sum� de XXX �i penalit��i de întârziere în sum� deXXXXXXXXXXXX).

Calculul major�rilor �i penalit��ilor de întârziere a fost efectuat pân� la data de

30.06.2005.

      2. Referitor la C.A.S. datorat� de angajator.

În anul 2003 societatea  nu achit� la  termenele legale de plat� aceast�

contribu�ie.

Deasemenea, societatea nu depune Declara�ia-inventar conform art.39, alin.(1)

din O.G.nr.86/2003 privind reglementarea unor m�suri în materie financiar-fiscal�, coroborat

cu art.13 �i art.14 (1) din O.M.F.P. nr.1644/2003, motiv pentru care organul de control a

calculat pentru aceste obliga�ii dobânzi �i penalit��i de întârziere  pân� la data de 30.06.2005.

Pentru nevirarea la termen a acestei obliga�ii bugetare  în anul 2003  societatea

încalc� prevederile art.29 lit.b) din Legea nr.19/2000 R, care prevede c� termenul de plat�

este data pl��ii chenzinei a II-a dar nu mai târziu de data de 20 ale lunii pentru care se

datoreaz� plata, iar pentru obliga�iile aferente �i neachitate la termenul legal în anul 2004,

termenul de plat� conform art.108 alin.6 din O.G.nr.92/2003 R, este pân� la 25 ale lunii

urm�toare pentru luna în curs.

În conformitate cu prevederile H.G.nr.1513/2002, H.G.nr.67/2004,

O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003 s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de

XXXXXXXi RON �i respectiVXXXXXXXXXXXX RON.

       3. Referitor la C.A.S. datorat� de angaja�i.
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În anul 2003 societatea nu achit� la termenele legale de plat� aceast�

contribu�ie.

De asemenea, societatea nu depune Declara�ia- inventar conform art.39 (1) din

O.G.nr.86/2003 coroborat cu art.13 �i art.14 (1) din O.M.F.P. nr.1644/2003, motiv pentru care

organul de control a calculat pentru aceste obliga�ii major�ri �i  penalit��i de întârziere, pân�

la data de 30.06.2005, în sum� de XXXXX lei RON �i respectivXXXXXXX lei RON conform

H.G.nr.1513/2002, H.G.67/2004, O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003.

       4. Referitor la Contribu�ia de Asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator.

În anul 2003 societatea nu achit� la termenele legale de plat� aceast�

contribu�ie.

De asemenea societatea nu depune Declara�ia-inventar conform art.39 (1) din

O.G.nr.86/2003 coroborat cu art.13 �i art.14 (1) din O.M.F.P. nr.1644/2003, motiv pentru care

organul de control a calculat pentru aceste obliga�ii major�ri �i penalit��i de întârziere, pân�

la data de 30.06.2005, în sum� de XXXXXXX lei RON �i respectiv XXX lei RON conform

H.G.nr.1513/2002, H.G.nr.67/2004, O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003.

        5. Referitor la Contribu�ia de Asigur�ri de �omaj datorat� de asigura�i.

Societatea achit� cu întârziere aceast� contribu�ie, motiv pentru care organul

de inspec�ie  fiscal� a calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de XXX lei RON,

respectiv XXXX lei RON conform art.32 din Legea nr.76/2002.

       6. Referitor la Contribu�ia de Asigur�ri de S�n�tate datorat� de angajator.

Organul de control a constatat deficien�e în ceea ce prive�te calcularea,

re�inerea �i eviden�a contribu�iei datorate la fondul de s�n�tate de c�tre angajator pentru anul

2003. Astfel, societatea a calculat fondul de s�n�tate datorat de angajator cu procentul de

6,5% în loc de 7% cât este legal, organul de control stabilind un fond suplimentar de XXXXX

lei.

Deasemenea în anul 2004 societatea a  înregistrat în eviden�a contabil� o

contribu�ie de XXXXXXXXX lei mai pu�in în balan�a de  verificare întocmit� la data de

31.12.2004, societatea înregistrând cumulat suma de XXXXXXX lei în loc de XXXXXXXX lei

cât reiese din centralizatorul de salarii unde a fost corect calculat� aceast� obliga�ie.

Organul de control a procedat la verificarea sumelor preluate de c�tre AVAB

prin  în�tiin�area  de  plat�  nr.  din  24.01.2004  emis�  de  C.J.A.S.  �i  s-a  constatat
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diferen�e între sumele preluate �i cele înregistrate în eviden�a contabil� în sum� de XXXXX

lei.

Pentru sumele neachitate la termenul legal de plat�, organul de control a

calculat major�ri de întârziere în sum� de XXXXXXXX) �i penalit��i de întârziere în sum� de

       7. Referitor la contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angaja�i.

Organul de control a procedat la verificarea sumelor preluate de c�tre AVAB

prin în�tiin�area de plat� nr. din 24.01.2004 emis� de C.J.A.S. Sibiu constatând diferen�e

între sumele preluate �i cele înregistrate în eviden�a contabil� în sum� de XXXX lei.

Societatea nu achit� la termenul legal contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate

datorat� de angaja�i, motiv pentru care organul de control a calculat major�ri �i penalit��i de

întârziete în sum� deXXXXXXXXXX conform H.G.1513/2002, O.G.nr.67/2004,

O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003.

       8. Referitor la Fondul de accidente �i boli profesionale.

Societatea nu înregistreaz� în eviden�a contabil� aceast� obliga�ie de�i în

centralizatorul de salarii a fost calculat� �i eviden�iat� lun� de lun� �i nici nu o declar�,

obliga�ia fiind declarat� doar în lunile decembrie 2003, ianuarie-februarie 2004, organul de

control stabilind în sarcina societ��ii o contribu�ie suplimentar� de plat� în sum� de XXXX lei,

iar pentru neplata la termenele legale s-au calculat major�ri în sum� dXXXXXXX lei RON) �i

penalit��i de întârziere în sum� de XXXXXXXXX conform H.G.nr.1513/2002, O.G.nr.67/2004,

O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003.

    9. Referitor la Contribu�ia pentru Fondul de pensii �i asigur�ri sociale ale

agricultorilor.

Datorit� faptului c� societatea nu a achitat aceast� contribu�ie nici pân� la

momentul controlului, organul de control a reactualizat calculul accesoriilor pentru aceste

obliga�ii , stabilind în sarcina societ��ii dobânzi în sum� deXXXXXXXX lei RON) �i

penalit��i de  întârziere de XXXXXXXXXXXXXX lei RON), conform H.G.nr.1513/2002,

O.G.nr.67/2004, O.G.nr.61/2002 �i O.G.nr.92/2003.

    III. Având în vedere motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul

cauzei în raport cu prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine  :

În fapt, prin Decizia de impunere nr. /09.09.2005 contestat�, emis� în baza

raportului de inspec�ie fiscal�, s-au stabilit obliga�ii fiscale suplimentare reprezentând dobânzi
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�i penalit��i de întârziere în sum� de XXXXXX lei RON aferente unor obliga�ii bugetare

nevirate la termenul scadent.

Se re�ine c� petentul nu contest� modul de calcul al dobânzilor �i penalit��ilor

de întârziere stabilite prin Decizia de impunere nr/09.09.2005, respectiv cuantumul

dobânzilor, perioada pentru care  acestea au fost calculate, num�rul de zile de întârziere �i

cota dobânzilor aplicat�.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� XXXXXXXXal Municipiului Media�

datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de XXXX lei RON aferente unor obliga�ii

bugetare nevirate  la termenul scadent de c�tre S.C. X . Media� în condi�iile în care activul �i

pasivul aferent obiectivului XXXXXXX din patrimoniul S.C.”X Media� aflat� în  portofoliul

Agen�iei Domeniului Statului a fost preluat în baza art.1 �i art.2 din H.G.nr.533/2003 �i a art.1

din H.C.L. al Municipiului Media� nr.111/2004 în domeniul public al municipiului Media� �i în

administrareaXXXXX al Municipiului Media�, conform Protocolului încheiat în data de

19.05.2004.

În drept, art.25 alin.(2) lit.b) din O.G. nr.92/2003 R privind Codul de procedur�

fiscal�, prevede :

“În cazul în care obliga�ia de plat� nu a  fost îndeplinit� de debitor, debitorii

devin în condi�iile legii, urm�torii :

(….) ;

b) cel care preia, în tot sau în parte drepturile �i obliga�iile debitorului supus

diviz�rii, fuziunii ori reorganiz�rii judiciare , dup� caz ”.

Potrivit acestor dispozi�ii legale XXXXXXXXXX datoreaz� major�ri �i penalit��i

de întârziere pentru debitele neachitate la scaden�� de c�tre S.C X . Media�.

Pentru considerentele re�inute, în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedur� fiscal�,

����������������������������������������������������������������������������

Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma total� de XXXXX lei RON

reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

data comunic�rii.
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