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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 (R), cu solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C.”xxxxx S.R.L.  cu

sediul în xxxxx nr.xxx, împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente

obliga�iilor fiscale nr.xxxx/xx.xx.2006 întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice Cisn�die.

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de art.177 din O.G.92/2003 R,

fiind înregistrat� la organul constatator cu nrxxxx/xx.xx.2006, iar la Direc�ia General� a

Finan�elor Publice Sibiu cu nr.xxxx/xx.xx.2006.

Suma contestat� este de xx lei �i reprezint� :

� xxx lei reprezentând dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice ;

� xxx lei reprezentând penalit��i de întârziere impozit pe dividende persoane fizice.

�
�
�
�
����În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� urm�toarele :

� pentru perioada 28.01.2005 – 17.06.2006 dobânda calculat� în valoare de xxx lei este

nejustificat� deoarece debitul a fost achitat cu O.P.xx/xx.xx.2005 ;

� penalit��ile de întârziere de xx lei nu sunt justificate pentru perioada 27.01.2005 –

29.12.2005 .

         ��
���
���
���
�Prin referatul întocmit, organul fiscal precizeaz� : “societatea a omis s� declare la

termen impozitul pe venit dividende persoane fizice, acesta fiind declarat doar în data de

17.07.2006 prin declara�ia rectificativ� nr.xxxx/xx.xx.2006.

Fiind vorba de nedeclararea impozitului datorat �i datorit� faptului c� suma de

xxxx lei achitat� de societate a intrat în procesul de stingere a obliga�iilor ulterioare la acest

impozit consider�m c� dobânzile �i penalit��ilr contestate de societate sunt datorate”.
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�Având în vedere documentale aflate la dosarul cauzei, legisla�ia în vigoare în

perioada de calcul a accesoriilor, sus�inerile p�r�ilor, organul de solu�ionare a contesta�iei

re�ine urm�toarele :

� din fi�a sintetic� total� la impozitul pe dividende persoane fizice rezult� urm�toarele :

Cu O.P.xx/xx.xx.2005 petenta achit� suma de xxxx RON reprezentând impozit pe

dividende 2003.

Acesta apare în fi�� ca obliga�ie de plat� în data de 17.07.2006 prin declara�ia

rectificativ� xxxxx.

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� petenta datoreaz� dobânzi �i

penalit��i de  întârziere în condi�iile în care contestatoarea a achitat debitul care le-a

generat în sum� de xxxx RON în data de 27.01.2005 omi�îndu-l s�-l declare la termen.

Acesta a fost declarat doar în data de 17.07.2006 prin declara�ia rectificativ�

xxxxx/17.07.2006.

În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art.82 din O.G.92/2003 R

�i Normele Metodologice de aplicare a acestui articol aprobate prin H.G.1050/2004 care

precizeaz� :

Art.82

“Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie ini�iativ�”.

Norme : 81.1  “Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabuli, din

proprie ini�iativ�, ori de câte ori constat� erori în dclara�ia ini�ial�, prin depunerea unei

declara�ii rectificative la organul fiscal competent”  coroborate cu dispozi�iile art.115 (1),

art.116 (2) �i art.121 (1) din O.G.92/2003 R, care men�ioneaz� :

Art.115

“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor

de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.

Art.116

(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat

urm�toare termenului de  scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art.121

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de

întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data

stingerii acestora inclusiv (…)”.

Potrivit prevederilor legale de mai sus, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i

penalit��i de întârziere pentru neachitarea la termenul de scaden�� a obliga�iilor de  plat�,

accesoriile fiind calculate pe perioada cuprins� între acest termen �i pân� la  stingerea

obliga�iilor.
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În concluzie nu pot fi calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru un

debit ce a fost achitat dar care nu a fost declarat la termen.

În spe�� sunt aplicabile �i prevederile pct.1.2.1. din cap.IV al  Instruc�iunilor

privind  organizarea  sistemului de administrare a crean�elor fiscale, aprobate prin O.M.F.

1722/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz� c� erorile materiale

generate de  contribuabil pot fi :

“Erori în completarea Declara�iei privind obliga�iile de plat� la bugetul general

consolidat, de natura :

� erori de completare a declara�iilor, altele decât cele privind stabilirea obliga�iilor

fiscale ;

� declararea unor obliga�ii nedatorate, de�i în realitate contribuabilul a eviden�iat

corect în contabilitate obliga�ia fiscal� �i a efectuat plata acesteia”.

Fa�� de situa�ia de fapt �i de drept, se re�ine c� pentru cazul în spe�� se aplic�

procedura de corectare a erorilor materiale pentru situa�ia în care erorile au fost corectate

prin declara�ii rectificative.

Având în vedere reglement�rile legale enun�ate mai sus, depunerea

declara�iilor rectificative pentru  corectarea erorilor materiale implic� �i anularea accesoriilor

aferente sumelor declarate eronat sau nedeclarate, �inând cont de procedura de corectare

prev�zut� prin instruc�iunile men�ionate.

Urmeaz� a se desfiin�a în parte decizia referitoare la obliga�iile de plat�

accesorii nr.xxxxxxx/17.07.2006 pentru suma contestat� de xxx lei urmând ca organul fiscal

s� verifice dac� contribuabilul a eviden�iat corect în contabilitate obliga�ia fiscal� a�a cum

este men�ionat în instruc�iuni.

Pentru considerentele ar�tate în baza art.186 (3) din O.G.92/2003 R,

������������������&������������������&������������������&������������������&

       -  desfiin�area în parte a deciziei nr. xxxx/xx.xx.2006 pentru suma de xxxx lei

reprezentând :

� xxxx lei  -  dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice ;

� xxx lei  -  penalit��i de întârziere impozit pe dividende persoane fizice.

Organul fiscal va �ine cont de prevederile pct.12.7 din O.M.F.519/2005.
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Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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