
DECIZIA  nr. 82 / 2006

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a

fost investit� asupra solu�ion�rii contesta�iei formulat� de XXX.

XXX cu sediul în XXX, contest� suma de XXX RON reprezentând accesorii

aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite de Administra�ia Finan�elor Publice Calafat

prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX.

În data de 09.05.2006, XXX formuleaz� �i depune la D.G.F.P. Dolj, contesta�ia nr.

XXX, respectând condi�ia de procedur� cerut� de art. 177 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003

republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�.

Procedura fiind îndeplinit�, s-a trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.

Se contest� suma de XXX RON reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea

ad�ugat�, stabilite de Administra�ia Finan�elor Publice Calafat prin Decizia referitoare la

obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX.

I. În sus�inerea contesta�iei, XXX precizeaz� urm�toarele:

Cu O.P. nr. XXX, contestatoarea a pl�tit taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�

trimestrului IV 2005, în sum� de XXX RON.

În data de 25.01.2006, XXX a depus la A.F.P. Calafat, declara�ia 300 pentru

trimestrul IV 2005, care a fost întocmit� eronat deoarece la rd. 8, s-a omis înregistrarea taxei

pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� de XXX RON.

Pentru corectarea acestei erori, în data de 10.04.2006 societatea a depus Declara�ia

300 aferent� trim. I 2006, în care a trecut la rubrica regulariz�ri, taxa pe valoarea ad�ugat�

deductibil� neînregistrat� în decontul precedent.

Prin urmare se consider� nelegal� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii

nr. XXX emis� de A.F. P. Calafat, deoarece odat� cu corectarea taxei pe valoarea ad�ugat�

declarat� pentru trim. IV 2005, se anuleaz� baza de calcul a accesoriilor �i implicit

accesoriile.

II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX, în temeiul art.

86 lit. c) �i art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, Administra�ia

Finan�elor Publice Calafat a calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de XXX

RON aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de XXX RON, declarat� de contestatoare

prin decontul nr. XXX.



III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozi�iile

legale referitoare la aceasta, �i având în vedere motivele invocate de contestatoare, se re�in

urm�toarele:

Se contest� suma de XXX RON reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea

ad�ugat�, stabilite de Administra�ia Finan�elor Publice Calafat prin Decizia referitoare la

obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX.

În fapt, XXX nu a men�ionat taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� de XXX

RON, în Decontul 300 depus la A.F.P. Calafat sub nr. XXX. Corectarea acestei erori s-a

realizat prin Decontul 300 depus sub nr. XXX.

Pentru perioada 25.01.2006 – 10.04.2006, Administra�ia Finan�elor Publice Calafat

a calculat dobânzi �i penalit��i în sum� de XXX RON, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în

sum� de XXX RON, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX

Aceast� spe�� este reglementat� în urm�toarele articole din O.G. nr. 92/2003

republicat�, privind codul de procedur� fiscal�:

Art. 80

(1) Declara�ia fiscal� se întocme�te prin completarea unui formular pus la

dispozi�ie gratuit de organul fiscal.

(2) În declara�ia fiscal� contribuabilul trebuie s� calculeze cuantumul obliga�iei

fiscale, dac� acest lucru este prev�zut de lege.

(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind corect,

complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei

sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre contribuabil sau de c�tre împuternicit.

[...]

Art. 82 - Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie

ini�iativ�.

Art. 83 - (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general

consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 80 alin. (2) �i art. 84 alin. (4);

b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.

Art. 84 - (4) Declara�ia fiscal� întocmit� potrivit art. 80 alin. (2) este asimilat� cu

o decizie de impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare, �i produce efectele juridice

ale în�tiin��rii de plat� de la data depunerii acesteia. [...]

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.

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele datorate cu

titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit legii. [...]

(4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în

condi�iile aprobate prin ordin al ministrului finan�elor publice.

În consecin��, deoarece declara�ia fiscal� produce efectele juridice ale în�tiin��rii de

plat� de la data depunerii acesteia, iar organul fiscal a considerat c� declara�ia nr. XXX

depus� de petent�, este corect� �i complet�, este legal� m�sura dispus� de A.F.P. Calafat de

a calcula accesorii în sum� de XXX RON.

Dar, conform art. 82 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind codul de procedur�

fiscal�: declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie ini�iativ�.

Modalitatea de corectare a erorilor materiale din deconturile de tax� pe valoarea

ad�ugat�, este men�ionat� în O.M.F. nr. 1638/2005 dat pentru modificarea O.M.F. nr.

520/2005, în care se men�ioneaz�:

1. Deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� depuse de c�tre persoanele impozabile

pot fi corectate din punct de vedere al erorilor materiale de c�tre organul fiscal competent,

la ini�iativa acestuia sau la solicitarea pl�titorului.

2. Prin procedura de corectare de c�tre organul fiscal competent a deconturilor de

tax� pe valoarea ad�ugat� depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

    - erori de transcriere, cum sunt:

        - preluarea eronat� a sumelor din jurnale [...]

7. În cazul corect�rii erorilor materiale din decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�,

la solicitarea pl�titorului, se procedeaz� astfel:

a) pl�titorul depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura

organului fiscal competent sau la po�t�, prin scrisoare recomandat�;

b) compartimentul de specialitate va comunica în scris pl�titorului data, ora �i

locul la care trebuie s� se prezinte, precum �i documentele necesare justific�rii erorilor.

Deoarece contestatoarea nu a respectat prevederile legale men�ionate mai sus,

preferând s� depun� pentru corectarea erorii materiale, decontul nr. XXX, în aceea�i dat� în

care a primit Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. XXX, urmeaz� a se

respinge contesta�ia nr. XXX.

Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 186 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind Codul

de procedur� fiscal�, se



D E C I D E

respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei nr. XXX formulat� de XXX, pentru suma de

XXX RON reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite de

Administra�ia Finan�elor Publice Calafat prin Decizia nr. XXX.

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

comunic�rii.


