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DECIZIA NR. 11/2008
privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. X S.R.L.
impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii

S.C. X S.R.L. cu domiciliul fiscal in strada bulevardul de X, X mun. Calafat,
jud. Dolj, avand codul de inregistrare fiscala RO Y, formuleaza contestatie partiala
impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii intocmite de organele
de impunere din cadrul Administratiei Finantelor Publice Calafat – Serviciul
Colectare, Executare Silita Persoane Juridice, in suma de Y RON, reprezentand Y lei,
majorari de intarziere calculate pentru neachitarea in termenul legal a contributiei
pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice si fizice si Y lei,majorari de
intarziere calculate pentru neachitarea in termenul legal a impozitului pe dividende
persoane fizice.
Contestatia fiind depusa si inregistrata la D.G.F.P. Dolj – A.F.P. Mun. Calafat
sub nr.Y, indeplineste conditiile de procedura prevazute de art. 207 alin (1) din O.G.
nr.92/29.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
I. In motivarea contestatiei, societatea contestatoare sustine urmatoarele:
“Contestam deciziile dumneavoastra deoarece la punctajul efectuat s-a constat
ca in evidentele pe care le detineti nu figureaza pozitia 9 din declaratia nr.Y .
De asemenea s-a constatat ca nu figureaza inregistrate pozitiile 6,7,8 si 10 din
aceeasi declaratie.
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Depunem copie dupa declaratia si situatia pe care o detinem pentru “concedii si
indemnizatii de la persoane fizice si juridice”
II. Prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii intocmite de
organele de impunere din cadrul Administratiei Finantelor Publice Calafat – Serviciul
Colectare, Executare Silita Persoane Juridice s-au stabilit in sarcina petentei obligatii
fiscale suplimentare in suma de Y lei, reprezentand Y lei, majorari de intarziere
calculate pentru neachitarea in termenul legal a contributiei pentru concedii si
indemnizatii de la persoane juridice si fizice si Y lei,majorari de intarziere calculate
pentru neachitarea in termenul legal a impozitului pe dividende persoane fizice.
III. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in
vedere motivele invocate de societatea contestatoare si constatarile organului de
control, in raport cu actele normative invocate, se retin urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. DOLJ este daca suma de Y lei,
reprezentand majorari de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de
lege a obligatiilor fiscale stabilite prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr.Y si nr.Y este legal datorata de S.C. X S.R.L in conditiile in care
contestatorul nu respecta prevederile art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala.
In fapt, la data de 14.08.2007 si 12.11.2007 A.F.P. Calafat emite Deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care stabileste in sarcina petentei
debite suplimentare in suma de Y lei, reprezentand majorari de intarziere calculate
pentru neplata obligatiilor fiscale.
Prin contestatia formulata S.C. X S.R.L. Calafat precizeaza urmatoarele:
“Contestam deciziile dumneavoastra deoarece la punctajul efectuat s-a constat
ca in evidentele pe care le detineti nu figureaza pozitia 9 din declaratia nr.Y .
Deasemeni s-a constatat ca nu figureaza inregistrate pozitiile 6,7,8 si 10 din
aceeasi declaratie.
Depunem copie dupa declaratia si situatia pe care o detinem pentru “concedii si
indemnizatii de la persoane fizice si juridice”.
Fata de cele prezentate organul de solutionare retine urmatoarele:
Prin contestatia formulata S.C. X S.R.L. Calafat nu individualizeaza
declaratiile contestate, nu precizeaza cuantumul sumelor contestate si nu motiveaza
de fapt si de drept contestatia formulata.
In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.206 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala si art.175, al. 1 din Normele de
aplicare a O.G. nr.92/2003 astfel:
“ART. 175
Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta iei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ;
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e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i tampila în
cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului,
persoan fizic sau juridic , se face potrivit legii.
(2) Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele i m surile stabilite i înscrise
de organul fiscal în titlul de crean sau în actul administrativ fiscal atacat, cu
excep ia contesta iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal.
Norme metodologice:
175.1. În contesta iile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei
totale contestate, individualizat pe categorii de impozite, taxe, datorie vamal ,
contribu ii, precum i accesorii ale acestora. În situa ia în care se constat
nerespectarea acestei obliga ii, organele fiscale de solu ionare competente vor pune în
vedere contestatorului, printr-o adres , s precizeze, în termen de 5 zile de la
comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizat .
In baza prevederilor legale mentionate organul de solutionare, prin adresa nr.X
primita de contestator in data de 14.01.2007, conform semnaturii de pe confirmarea
de primire ii cere acestuia ca in termen de 5 zile de la primirea prezentei sa specifice
cuantumul sumelor contestate, individualizate pe categorii de impozite, taxe,
contributii etc. precum si motivele de fapt si de drept ce au stat la baza formularii
contestatiei.
In drept cauza isi gaseste solutionarea in prevederile pct.2 , al.2.5 din O.M.F.
nr.519/2005 aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat care sustine:
“2. Instruc iuni pentru aplicarea art. 175 - Forma i con inutul contesta iei.
2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu ionare va solicita
contestatorului, pe baz de scrisoare recomandat cu confirmare de primire,
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunic rii acesteia, a motivelor de
fapt i de drept, sub sanc iunea respingerii contesta iei ca nemotivat .”
Deoarece pana la data emiterii deciziei de solutionare contestatorul nu a
raspuns solicitarilor organului de solutionare desi a luat la cunostiinta de aceste
obligatii in data de 14.01.2007 prin adresa nr.X si in baza prevederile pct.2 , al.2.5
din O.M.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat urmeaza a se respinge ca nemotivata contestatia formulata de S.C. X
S.R.L. Calafat.

Pentru considerentele arate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art.216, al.1 din O.G. nr.92/29.12.2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata se:
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DECIDE
Respingerea ca nemotivata contestatiei formulata S.C. X S.R.L. Calafat,
pentru suma de Y lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru neplata
obligatiilor fiscale.
Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la data comunicarii la
Tribunalul Dolj.

DIRECTOR EXECUTIV

Serviciul Juridic,
Sef Serviciu :
Inspector :
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