
                                       DECIZIA  nr. 50/2007                                                     
           
              Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice Tulcea, investit� cu
solu�ionarea contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.179 din O.G. nr.92/
24.12.2003 R privind Codul de procedur� fiscal�,    a fost sesizat� de
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Tulcea asupra
contesta�iei formulat� de SC X S.A.- sucursala Tulcea, cu privire la suma de ...
lei,  reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe salarii datorat
pentru luna decembrie 2006, stabilit� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii Tulcea prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.../2007.
              Contesta�ia a fost depus� în termenul legal, prevazut la  art.177 pct. (1)
din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur� fiscal�. 
               Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual si confirmat�
cu �tampila societ��ii, în conformitate cu prevederile art. 176 din O.G. nr.
92/24.12.2003 R.                                                                                                       
        Condi�iile   de   procedur�   fiind  îndeplinite  prin  respectarea prevederilor
  art. 176, art. 177 si art. 179 din O.G. nr. 92/24.12.2003/R privind Codul de
procedur� fiscal�, s-a trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei .
              Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
 
                I.  Petenta, SC X- sucursala Tulcea contest� Decizia referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.../2007 prin care
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Tulcea a stabilit
c� petenta are de plat� la bugetul general consolidat major�ri de intarziere în
sum� de ... lei, motivând urm�toarele:
                   -  SC X S.A.- sucursala Tulcea a întocmit �i depus Declara�ia privind
obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat nr.100/2006, înregistrat� la
DGFP Tulcea - AMAVS Tulcea sub nr.../25.01.2007, prin care s-a stabilit o
sum� datorat� de ... lei. Ulterior societatea a constatat c� suma datorat� era de ...
lei fapt pentru care a depus declara�ia rectificativ� nr.../2006, înregistrat� la
DGFP Tulcea - DMAVS sub nr.../2007. De�i sumele au fost corectate, iar
virarea acestora s-a f�cut în mod legal, organele fiscale au stabilit c� societatea
petent� are de pl�tit major�ri de întârziere în sum� de ... lei.              .
                    -  “Analizând con�inutul articolelor 86 lit.c, art.115 �i art.116 din
O.G. nr.92/2003”, societatea petent� constat� c� nici una din situa�iile prev�zute
în aceste articole nu-�i g�se�te aplicarea în cazul de fa��.     
                    Fa�� de motivele prezentate mai sus SC X S.A.- sucursala Tulcea
consider� c� major�rile de întârziere în sum� de ... lei au fost calculate de c�tre
organele fiscale în mod netemeinic �i nelegal �i solicit� “admiterea contesta�iei,
anularea deciziei nr../2007 �i exonerarea sumei de ... lei”.    



        
                 II Prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale nr.../2007 Administra�ia Finan�elor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii Tulcea a stabilit c� petenta are de plat� la bugetul general
consolidat major�ri de intarziere în sum� de ... lei aferente impozitului pe salarii
datorat  de S.C. X - sucursala Tulcea pentru luna decembrie 2006.
         
              III. Din  analiza documentelor existente  la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei cât si a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:
 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice
pentru Contribuabilii Mijlocii Tulcea au stabilit în conformitate cu
prevederile legale în sarcina S.C. X S.A.- sucursala Tulcea  majorari de
întârziere în sum� de ... lei aferente   impozitului pe salarii datorat  de
societatea petent� pentru luna decembrie 2006.

           În fapt, S.C. X S.A.- sucursala Tulcea, cu O.P.nr.../2007, efectueaz� o
plat� (... lei RON) în contul impozitului pe salarii aferent lunii decembrie 2006,
f�r� existen�a unui titlu de crean��.
                   - La data de 25.01.2007 petenta depune declara�ia privind obliga�iile
de plat� la bugetul general consolidat pentru luna decembrie 2006 , din care
rezult� c� datoreaz� impozit pe venit din salarii în sum� de ... lei.
            -  S.C. X S.A. depune la D.M.A.V.S. Tulcea Declara�ia rectificativ�
nr.../2007 prin care corecteaz� suma datorat� pentru decembrie 2006 , ca fiind ...
lei. 
          - prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale nr.../2007 Administra�ia Finan�elor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii Tulcea a stabilit c� petenta are de plat� la bugetul general
consolidat major�ri de întârziere în sum� de ... lei aferente impozitului pe salarii
datorat  de S.C. X S.A.- sucursala Tulcea pentru luna decembrie 2006.
 
                    În drept, cauza îsi g�se�te solu�ionarea în prevederile din O.G. nr.
92/2003 R privind codul de procedur� fiscal�, republicat� :
                   “ART.115
                   Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere
          (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
înt�rziere... 
                    ART. 116
                    Major�ri de întârziere



                   Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data
stingerii sumei datorate, inclusiv...”

                 Având în vedere c� petenta stinge suma datorat� de ... lei cu O.P.
nr.../2007 ( decontat efectiv de banc� la data de --.--.2007) Administra�ia
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Tulcea a calculat eronat
major�ri de întârziere , urmeaz� a se admite contesta�ia pentru suma de ... lei �i
s� se anuleze decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale înregistrat� la societate sub nr.../--.--.2007.
                                                       
                  Având în vedere cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.186
alin.(1) din OG 92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
se
                                                        
                                                       DECIDE:
                                                                                                                     
                 Art. 1  Admiterea contesta�iei pentru suma de ... lei �i anularea  
deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale
nr.../--.--.2007 întocmit� de  Administra�ia Finan�elor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii Tulcea.

                                         DIRECTOR  EXECUTIV
                                 


