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DECIZIA Nr. 53 / ...2010

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. ... S.R.L.

 impotriva Deciziei nr..../....2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii
       emisa de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov                  

Administratia finantelor publice a orasului Voluntari

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  -  Biroul  solutionare
contestatii  a  fost  sesizata,  prin  adresa  nr..../....2010,  cu  privire  la  contestatia
formulata de  S.C. ... S.R.L. cu sediul social in ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei
nr..../....2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de Directia generala a
finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  -   Administratia  finantelor  publice  a  orasului
Voluntari. 
                    

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de  lei, reprezentand obligatii de
plata accesorii aferente impozitului pe profit (... lei) si impozitului pe veniturile din
salarii (... lei).    
          

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

- referitor la termenul de depunere la organul emitent al actului atacat, impus
de art.207 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, se considera a fi depusa in termen,
avand in vedere urmatoarele:

-  din referatul  organelor fiscale solicitat  in vederea solutionarii  contestatiei,
intocmit de Compartimentul evidenta platitori persoane juridice, nu se poate verifica
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respectarea termenului de depunere al contestaţiei, motiv pentru care aceasta va fi
considerata  depusa  in  termenul  legal  asa  cum  prevede  pct.3.9.  din  Ordinul
Presedintelui A.N.A.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual la organul emitent al
actului atacat;

- contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii nr. .../....2010.
                                                  

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov este competenta sa solutioneze pe fond
contestatia formulata de S.C. ... S.R.L. .

I.  Prin adresa inregistrata la  Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov  sub  nr..../....2010, societatea  contesta  Decizia  nr..../...2010  referitoare  la
obligatiile de plata accesorii, precizand urmatoarele :

“La  dosarul  fiscal  nr..../....2009  privind  impozitul  pe  profit  am  depus
contestatie  care  face  obiectul  dosarului  nr..../2009,  dosar  care  este  in  curs  de
solutionare la Jud.Buftea.
         Contestatia la dosarul susmentionat suspenda obligatia de plata a impozitului
pe profit pe anul 2009, precum si dobanzile aferente pana la solutionare.
         In decizia nr..../....2010 a fost trecuta eronat suma de ... lei, avand in vedere ca
litigiul susmentionat nu a fost inca rezolvat.

Pentru motivele mai sus aratate, solicit  sa dispuneti  admiterea contestatiei,
asa cum a fost formulata si modificarea in mod corespunzator a deciziei contestate”. 

II.  In adresa  Compartimentului  evidenta  platitori  persoane  juridice
nr..../....2010  referitoare  la  contestatia  formulata  de S.C.  ...  S.R.L.,  organul  fiscal
precizeaza ca societatea are obligatii fiscale neachitate, care sunt datorate de catre
aceasta si, pentru conformitate, se anexeaza fisa sintetica totala varianta 1 editata la
data de ....2010.  

III.  Luand in considerare sustinerile organului fiscal, argumentele invocate de
petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile
legale in vigoare la data emiterii actului contestat, se retin urmatoarele:
                    
      In fapt, prin adresa inregistrata sub nr..../....2010, Directia generala a finantelor
publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, a comunicat petentei S.C.
... S.R.L. faptul ca exista posibilitatea unor neconcordante intre evidenta contabila a
societatii  si  evidenta  fisei  pe  platitor  si,  in  consecinta,  contestatia  nu  se  poate
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solutiona decat  dupa reglarea fisei  de evidenta fiscala pe platitor,  fapt ce impune
prezentarea reprezentantului societatii la sediul organului fiscal, respectiv la Serviciul
evidenta pe platitor persoane juridice.

Prin  adresa  nr..../....2010  transmisa  de  Compartimentul  evidenta  platitori
persoane juridice s-a comunicat faptul ca societatea are obligatii fiscale neachitate,
care sunt datorate de catre aceasta.

Precizarea contestatoarei cu privire la faptul ca la dosarul fiscal nr..../....2009,
(dosar de executare), privind impozitul pe profit a depus contestatie care face obiectul
dosarului nr..../2009, dosar care este in curs de solutionare la Judecatoria Buftea si ca
aceasta contestatie “suspenda obligatia de plata a impozitului pe profit pe anul 2009,
precum  si  dobanzile  aferente  pana  la  solutionare”,  nu  are  sustinere  legala  din
urmatoarele motive:
        -  pentru obligatii  fiscale datorate si  neachitate  se calculeaza majorari  de
intarziere de la termenul de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv,
in  conformitate  cu  prevederile   art.119  alin.(1)  si art.120  alin.(1)  din  Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare;
       - simpla depunere la instanta a contestatiei la executare nu suspenda in mod
automat  obligatia  fiscala  de  plata  si  nici  calculul majorarilor  de  intarziere  si  al
dobanzilor  aferente,  suspendarea  executarii  silite  putand  fi  hotarata,  la  cererea
expresa a debitorului, numai de instanta competenta in conditiile legii.  
      In  fapt,  la  solicitarea  organului  de  solutionare  a  contestatiei,  prin  adresa
nr..../....2010,  Serviciul  juridic  din  cadrul  D.G.F.P.  a  judetului  Ilfov  a  comunicat
faptul  ca  institutia  noastra  nu  a  fost  citata  in  cauza  ce  face  obiectul  dosarului
nr..../2009 aflat pe rolul Judecatoriei Buftea, precum si faptul ca, la termenul din data
de ....2010, cauza a fost suspendata in baza art.155^1 din  Codul de procedura civila
(intrucat actiunea petentei nu a fost formulata in conditiile art.112   Cod de procedura
civila).
         

Avand  in  vedere  situatia  de  fapt  precum  si  motivele prezentate  mai  sus
urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata. 

In drept, in cauza de fata sunt incidente prevederile art.49 alin.(1) lit.a), art.50,
art.70,  art.119  alin.(1),  art.120  alin.(1)  si  art.215  din  Ordonanta  Guvernului
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, care prevad:

“ART. 49
 Mijloace de probă
(1) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii,

administrează mijloace de probă, putând proceda la:
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a) solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea contribuabililor şi a altor
persoane;

[...]
ART. 50
Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său
Organul fiscal poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său pentru a

da informaţii  şi  lămuriri  necesare stabilirii  situaţiei  sale fiscale reale.  Odată  cu
această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica şi documentele pe care
contribuabilul este obligat să le prezinte.

[...]
ART. 70
Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor
(1)  Cererile  depuse  de  către  contribuabil  potrivit  prezentului  cod  se

soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii

suplimentare  relevante  pentru  luarea  deciziei,  acest  termen  se  prelungeşte  cu
perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.”

[...]    
        „ART. 119
    Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
      [...]
     ART. 120
    Majorări de întârziere
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.”
       [...]
       „ART. 215
    Suspendarea executării actului administrativ fiscal
    (1)  Introducerea  contestaţiei  pe  calea  administrativă  de  atac  nu  suspendă
executarea actului administrativ fiscal.
       (2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de
a  cere  suspendarea  executării  actului  administrativ  fiscal,  în  temeiul  Legii
contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificările  ulterioare.  Instanţa
competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20%
din  cuantumul  sumei  contestate,  iar  în  cazul  cererilor  al  căror  obiect  nu  este
evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.”

Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.49 alin.(1)
lit.a),  art.50,  art.70,  art.119  alin.(1),  art.120  alin.(1)  si  art.215  din  Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu
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modificarile si completarile  ulterioare si  in temeiul  art.216 alin.(1) din Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare, se

                           

                                                                    DECIDE:

Respingerea ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulata  de  S.C.  ...  S.R.L.
impotriva Deciziei nr..../,,,.2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de
catre Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov-  Administratia finantelor
publice a orasului Voluntari, pentru suma totala de ... lei, reprezentand obligatii de
plata accesorii aferente impozitului pe profit si impozitului pe veniturile din salarii.
   

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                           

                                     

                                                  DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                       

 

                                                                                                 


