
                             D   E   C   I   Z   I   E    nr. 428/08.11.2013
                privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dna inregistrata la
DGRFP-Timisoara sub nr.       

  I. Prin contestatia formulata, dna  ataca in procedura prealabila Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. pentru suma de lei si Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiei evidentei fiscale
nr. pentru suma de lei. In fapt, petenta a format obiectul unui control fiscal
având ca obiect determinarea TVA si a impozitului pe venit aferent
veniturilor obtinute ca urmare a administrãrii unui joc virtual promovat sub
numele de "Metin2tim".  Urmare a acestui control fiscal a fost încheiat raportul
de inspectie fiscala din data de 04.03.2013, care i-a fost comunicat in data de
13 martie 2013. 

Prin raportul de inspectie fiscala atacat, s-a stabilit ca pe perioada
06.04.2010 -31.12.2011, a incasat sume de bani de la diferite persoane,
obtinând astfel venituri care sunt considerate a fi impozabile, sume pentru
care ulterior ar trebui sa achite si TVA deoarece a depãsit plafonul
corespunzãtor al veniturilor.

In conformitate cu acest raport de inspectie fiscala s-a stabilit ca are
obligatia sa achite suma de lei cu titlu de impozit pe venit, suma de lei cu titlu
de dobânzi si penalitãti de întârziere aferente impozitului pe venit si suma de lei
cu titlu de TVA, cu dobânzi si penalitãti aferente TVA in suma de lei (din care
lei dobânzi si lei penalitãti). 

In urma acestui raport de inspectie fiscala dobânzile si penalitãtile
aferente impozitului pe venit si cele aferente TVA au fost calculate prin
actele administrative mentionate pana in martie 2013. Ulterior, prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. pe care o ataca, parata
a calculat in continuare dobânzi si penalitãti aferente TVA, pana in iulie
2013. Dupã emiterea acestei decizii a efectuat o corectie a deciziei initiale
prin decizia de impunere privind obligatiile fiscale in urma corectiilor
evidentei fiscale nr. , deasemenea atacata in prezenta contestatie.

Raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere aferenta acestuia,
acte administrative care au generat datorii fiscale au fost atacate de cãtre
petenta, astfel cum rezulta din dovada anexata. Prin actiunea in contencios
ce face obiectul dosarului nr. al Tribunalului Timis a atacat atât raportul de
inspectie fiscala, decizia de impunere aferenta cat si decizia prin care a fost
înregistrata din oficiu ca fiind plãtitoare de TVA.

Tinând cont de aspectele de mai sus, a contestat si contesta in
continuare existenta debitelor stabilite in sarcina sa cu titlu de impozit pe
venit si TVA.            Având in vedere ca debitul principal stabilit în
sãrcina sa este nelegal si netemeinic, inclusiv dobânzile si penalitãtile aferente



acestui debit principal apreciaza ca sunt nelegale, fiind accesorii unui debit
contestat si nelegal.

In aceste conditii toate movivele de fapt si de drept mentionate in
actiunea in contencios cu privire la debitul principal si accesoriile calculate
la acestea pana in martie 2013 sunt pe deplin aplicabile si in acesata situatie.
Pentru toate motivele mentionate mai sus solicita admiterea contestatiei astfel
cum a fost formulata.

II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. au fost
calculate penalitati de intirziere in suma de lei pe perioada
05.04.2013-07.07.2013.

 Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiei evidentei fiscale nr. a fost corectata eroarea din decizia de calcul
accesorii in sensul ca a fost scazuta suma de lei si a ramas de plata suma de lei.

III. Avind in  vedere sustinerile petentei, documentele existente la
dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata, invocate
de catre contestatoare si de catre organele fiscale, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine ca dna, a formulat contestatie impotriva:

- Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.  prin care au fost
calculate accesorii in suma de lei.

- Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiei evidentei fiscale nr. prin care a fost corectata evidenta fiscala cu
obligatia de plata inregistarata eronat in suma de lei reprezentind penalitati de
intirziere.

1.Referitor la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .
In fapt, petenta a format obiectul unui control fiscal având ca obiect

determinarea TVA si a impozitului pe venit aferent veniturilor obtinute ca
urmare a administrãrii unui joc virtual promovat sub numele de "Metin2tim".    
              Urmare a acestui control fiscal a fost încheiat raportul de inspectie
fiscala din data de 04.03.2013 prin care s-au stabilit in sarcina sa obligatii
fiscale in suma de  lei astfel :

- TVA                 -  lei
- majorari TVA  -   lei
- penalitati          -  lei
- impozit pe venit- lei
- accesorii            - lei
Petenta nu si-a achitat in termen obligatiile fiscale stabilite ca urmarea

inspectiei fiscale motiv pentru care organul fiscal a emis Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr. prin care au fost calculate accesorii in suma
totala de lei la debitul in suma de lei reprezentind TVA astfel:

- penalitati de intirziere - 05.04.203-07.07.2013 -  lei x 15% (93 zile) =  
lei



- dobinzi de intirziere -15.04.2013- 07.07.2013 - lei x 83 zile x 0.04% =
lei.

Prin contestatia formulata petenta nu obiecteaza asupra modului de calcul
a dobinzilor de intirziere ci contesta doar penalitatile de intirziere in suma de lei
aferente TVA in suma de lei, ca fiind calculate eronat si nedatorate.

La emiterea deciziei de calcul accesorii organul fiscal a avut in vedere
prevederile art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
care precizeaza ca:

    ART. 120^1
    Penalitati de intirziere
  (1) Plata cu intirziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o

penalitate de intirziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor
fiscale principale.

    (2) Nivelul penalitatii de intirziere se stabileste astfel:
    a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu

se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intirziere pentru obligatiile
fiscale principale stinse;

  b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul
penalitatii de intirziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;

    c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de
intirziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

    (3) Penalitatea de intirziere nu inlatura obligatia de plata a
dobinzilor.

Din documentele aflate la dosarul contestatiei se constata ca organul
fiscal nu a aplicat in mod corect prevederile mai sus citate in sensul ca aceiasi
obligatie fiscala nu poate fi sanctionata de doua ori, odata prin raportul de
inspectie fiscala si a doua oara prin decizia de calcul accesorii.

Avind in vedere faptul ca la debitul in suma de lei reprezentind TVA au
fost calculate penalitati de intirziere de doua ori petenta nu datoreaza suma de
lei reprezentind penalitati de intirziere calculate prin decizia contestata.

In baza celor prezentate se va admite contestatia pentru suma de  lei  
reprezentind penalitati de intriziere si se va respinge ca neintemeiata pentru
suma de lei reprezentind dobinzi TVA.

2.Referitor la Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in
urma corectiei evidentei fiscale nr. .

Ca urmare a faptului ca penaliatile de intirziere in suma de  lei au
fost calculate eronat organul fiscal a pocedat la corectarea evidentei fiscale
prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiei
evidentei fiscale nr. .

Prin aceasta decizie au fost scazute din evidenta fiscala penalitatile
de intirizere in suma de lei ca fiind nedatorate si au ramas de plata
penalitati in suma de lei.



Penalitatile in suma de lei sunt datorate de petenta si au fost stabilite
la un debit de lei (  lei-  lei) cu scadenta la data de 25.01.2013.

Pentru diferenta de TVA in suma de  lei stabilita suplimentar de
organul de inspectie fiscala ca urmare a inspectiei fiscale nu au fost
calculate penalitati de intirziere prin raportul de inspectie fiscala intrucit
debitul a inregistrat intrizieri la plata de 32 zile calculate de la data
scadenta de 25.01.2013 si pina la data de 26.02.2013.

Avind in vedere faptul ca a fost efectuata corectarea evidentei fiscale
prin scaderea sumei de  lei petenta datoreaza doar debitul in suma de  lei
reprezentind penalitati de intirizere ( lei x 15% =  lei).
    Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205,
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr.  se                      
                    D     E     C     I     D    E :
            1. -admiterea contestatiei pentru suma de lei reprezentind penalitati de
intirziere calculate prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .
      2. - respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru suma lei reprezentind
dobinzi de intirziere calculate prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. .

  3. - respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru suma lei
reprezentind penalitati de intirziere calculate prin Decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiei evidentei fiscale nr. .

                  -  prezenta decizie se comunica la :                                                       
                                                                                .  Dna 

                                 . AJFP Timis
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si pentru

pct. 2 si 3 din decizie poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul
Timis in termen de 6 luni de la primirea prezentei.
                       


