D E C I Z I A nr. 1666/613/07.07.2014
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de SC X SRL ... înregistrat
la AJFP ... sub nr..../...2014
Direc ia generala regionala a finan elor publice Timi oara a fost sesizata de
AJFP ... cu adresa nr. .../...2014 asupra contesta iei formulat de SC X SRL, cu
sediul in ..., ... jud...., CUI ..., împotriva Deciziei referitoare la obligatii de plata
accesorii nr..../...2014 emisa de AJFP ... pentru suma de ... lei reprezentand
accesorii impozit pe profit, astfel:
- ... lei dobanzi
- ... lei penalitati.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , fiind inregistrata la
AJFP ... sub nr. .../...2014, fata de data comunicarii Deciziei contestate,
28.04.2014 , potrivit copiei de pe confirmarea de primire atasata la dosarul
cauzei.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205, art.206
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara este
investit s se pronun e asupra contesta iei.
I . Prin contestatia formulata, petenta sustine ca accesoriile sunt aferente
diferentei de impozit pe profit in suma de ... lei, aferenta perioadei ianuariedecembrie 2013.SC X SRL a respectat termenul de depunere a declaratiilor
fiscale si termenul de plata al debitului datorat, insa la prima depunere a
declaratiei 101 a fost selectata gresit perioada (01.01.2013-31.01.2013) , iar
termenul scadent de plat a obliga iei a fost trecut automat data de 25.03.2013,
ulterior depunandu-se o declaratie rectificativa cu perioada corecta (ianuariedecembrie 2013).
Pe cale de consecinta petenta arata ca nu are debite neachitate la data de
25.03.2014, motiv pentru care solicita admiterea contestatiei.
II. Prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr..../...2014 emisa
de AJFP ..., organele fiscale au stabilit accesorii in suma de ... lei aferente
impozitului pe profit cu termen de plata scadent la 25.03.2014.
III. Având în vedere sus inerile contestatoarei, documentele din dosarul
cauzei i actele normative invocate, se re in urm toarele:
SC X SRL are sediul in ..., ... jud...., CUI ..., fiind inmatriculata la ORC ...
sub nr...., reprezentata legal de dl.D in calitate de administrator.
Cauza supusa solutionarii o constituie legalitatea emiterii Deciziei
referitoare la obligatii de plata accesorii nr..../...2014, pentru suma de ... lei, in
conditiile in care, din documentele de la dosarul cauzei rezulta ca debitul
generator de accesorii a fost achitat la termenele legale.
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In fapt, organele fiscale din cadrul AJFP ... au stabilit prin Decizia
referitoare la obligatii de plata accesorii nr..../...2014, suma de ... lei
reprezentand dobanzi si penalitati aferente achitarii cu intarziere a debitului in
suma de ... lei, reprezentand diferenta impozit pe profit aferenta anului 2013.
Prin contestatie petenta mentioneaza ca termenul de plata de 25.03.2014 a
fost respectat, doar ca declaratia initiala 101 a fost completata eronat,
selectandu-se gresit perioada (01.01.2013-31.01.2013) , iar termenul scadent
de plat a obliga iei a fost trecut automat data de 25.03.2013, ulterior
depunandu-se o declaratie rectificativa cu perioada corecta (ianuariedecembrie 2013).
Ca urmare a analizei documentelor depuse la dosarul cauzei, au rezultat
urmatoarele:
În data de 13.03.2014 SC X SRL depune Declara ia 101 privind impozitul
pe profit pentru luna ianuarie 2013, prin care declar ca obliga ie de plat
suma de ... lei pentru termenul de plat 25.03.2013;
În data de 26.03.2014 petenta constat c a depus eronat Declara ia 101
privind impozitul pe profit pentru luna ianuarie 2013 i depune declara ie
rectificativ prin care anuleaz obliga ia de plat ini ial in sum de ... lei
aferenta lunii ianuarie 2013 si depune Declara ia 101 privind impozitul pe
profit pentru anul 2013, prin care declar obliga ie de plat in sum de ... lei
pentru termenul de plat 25.03.2014.
SC X SRL a achitat suma de ... lei cu ... nr.... .../....2014 .
Întrucât ini ial a depus eronat declara ia 101 pentru luna ianuarie 2013,
plata din 24.03.2014 a stins obliga ia fiscal de la termenul de plat
25.03.2013, intrucat declaratia rectificativa a fost depusa doar in data de
26.04.2014 .
Avand in vedere prevederile art.120 alin.(3) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat i cu modific rile i complet rile
ulterioare, i anume:
"În situa ia in care diferen ele rezultate din corectarea declara iilor sau
modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele
stabilite ini ial, se datoreaz dobânzi pentru suma datorat dup corectare ori
modificare, incepând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data
stingerii acesteia inclusiv”
si prevederile de la pct. 2.1 din OPANAF nr.144/10.02.2012 pentru aprobarea
Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declara iile fiscale in cazul
depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative , respectiv
"În situa ia depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative
cu diminuare de obliga ie fiscal , dobânzile i penalit ile de intârziere se
datoreaz numai pentru suma rezultat dup corectare sau modificare,
incepând cu ziua imediat urm toare scaden ei obliga iei fiscale i pân la
data stingerii acesteia inclusiv",
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precum si faptul ca obligatia fiscala de natura debitului a fost achitata la
termenele legale si in cuantumul declarat, societatea nu datoreaz accesoriile
in suma de ... lei calculate prin Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii nr..../...2014 pentru debitul in sum de ... lei declarat prin Declara ia
101 privind impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013, pentru termenul de
plat 25.03.2013.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216 din
OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza
referatului nr. ... se
D E C I D E:
1. Admiterea contestatiei formulata de SC X SRL împotriva Deciziei
referitoare la obligatii de plata accesorii nr..../...2014 emisa de AJFP ... pentru
suma de ... lei reprezentand accesorii impozit pe profit, astfel:
- ... lei dobanzi
- ... lei penalitati
si anularea Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr..../...2014.
2. Prezenta decizie se comunica la:
- SC X SRL, cu sediul in ..., ... jud....
- DGRFP Timisoara - AJFP ...
3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac .
DIRECTOR GENERAL,
...
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