
D   E   C   I   Z   I   E   nr. 91/29.05.2007  
             privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de  inregistrata la  DGFP-.

   
            I. Prin contestatia formulata SC  SRL contesta obligatiile fiscale

stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii in suma de  lei
reprezentind dobinzi calculate pentru plata cu intirziere a obligatiei in suma de  
lei reprezentind impozit pe dividente.

         In sustinerea contestatiei petenta aduce urmatoarele argumente:
      - prin Declaratia 100- declaratie privind obligatiile de plata la bugetul

general consolidat- inregistrata la AFPM  sub nr.  a fost declarat un impozit pe
dividende in suma de  lei, pentru dividende ridicate in luna decembrie 2006 in
suma de  lei.

       - suma in cauza se incadreaza la dividende prevazute de art. 67 alin. 1
din Codul fiscal si anume - termenul de virare a impozitului este pina la data de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata.

     - declaratia 100- declaratie privind obligatiile de plata la bugetul
general consolidat- pentru luna decembrie 2006, cu termen de depunere
25.01.2007 nu lasa posibilitatea declararii de catre contribuabil a termenului de
plata pentru impozitul pe dividende.

- profitul realizat in anul 2005 nu a fost repartizat pe destinatii, el
raminind nerepartizat, asa cum este inscris in Bilantul contabil inregistrat sub nr.
- repartizarea profitului la dividende s-a facut cu ocazia Adunarii Generale
Extraordinare in data de 04.12.2006 cind s-a hotarit repartizarea sumei de  lei la
dividende cuvenite asociatilor.

- suma de  lei reprezentind impozit pe dividende, inscrisa in declaratia
100- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat -
capitolul impozit pe dividende, a fost achitata cu OP nr. , adica cu o intirziere de
trei zile.

- suma retinuta de AFPM ca debit, de  lei si  lei , pentru care s-au calculat
accesorii in suma de  lei nu are nici o corespondenta cu cele declarate prin
declaratia 100.

Pentru aceste motive solicita anularea Deciziei referitoare la obligatiile de
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. pentru suma de  lei reprezentind
accesorii aferente impozitului pe dividende, ca fiind nedatorata.

II. SC  SRL prin contestatia formulata contesta suma de  lei reprezentind
dobinzi calculate pentru plata cu intirziere a obligatiei in suma de  lei, declarate
la impozitul pe dividende  persoane fizice prin declaratia cod 100 aferenta lunii
decembrie 2006, inregistrata la AFPM  sub nr. , prin programul informatic
inregistrindu-se scadenta la data de 31.12.2006.

Obligatia datorata a fost achitata dupa cum urmeaza:



-     lei din plata achitata in plus la data de 26.01.2005;
-  lei cu ordinul de plata nr. 109/19.01.2007;
-    lei cu ordinul de plata nr. 12012/29.01.2007;
In conformitate cu OMFP nr. 1722/2004 s-a efectuat in fisa de evidenta

pe platitor simularea stingerii obligatiei de 2.000 lei prin scaderea inregistrarii la
data de 31.12.2006 si inregistrarea obligatiei cu data scadenta de 25.01.2007
conform  prevederilor art. 67 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In urma simularii, la data de 20.04.2007, nu au mai rezultat dobinzi
aferente acestei obligatii.

 III. Avind in  vedere  constatarile  organului  de  control, sustinerile
petentei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare
in perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele de
control, biroul solutionarea contestatiei este investit a se pronunta daca in mod
corect si legal, reprezentantii AFPM  au stabilit in sarcina petentei majorari de
intirziere in suma de lei prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr. .

Din analiza dosarului contestatiei se retine ca :
- SC  SRL prin Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general

consolidat- cod 100- inregistrata la AFPM  sub nr. a declarat un impozit pe
dividende in suma de  lei.

- impozitul pe dividende in suma de  lei este aferent dividendelor ridicate
in luna decembrie 2006 in suma de  lei cu termen de plata 25.01.2007.

- obligatia datorata in suma de  lei reprezentind impozit pe dividende a
fost achitata de catre petenta in termen legal, dupa cum urmeaza:

               -     lei din plata achitata in plus la data de 26.01.2005
               -  lei cu ordinul de plata nr. 109/19.01.2007
               -    lei cu ordinul de plata nr. 12012/29.01.2007.
In acest sens art. 67 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

prevede : 

“(1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele
primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile
inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma
de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata
dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a
impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei
in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu
au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in
care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe



dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului
respectiv.”

- din analiza Fisei de evidenta pe platitor editata 20.04.2007 se constata
ca aceasta a fost corectata conform prevederilor legale neinregistridu-se debit la
majorari de intirziere aferente impozitului pe dividende.

Avind in vedere cele relatate se constata ca au fost intrunite conditiile
inserate in textul mai sus citat motiv pentru care se va admite contestatia
formulata de catre SC SRL si se va anula Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.  pentru suma de  lei reprezentind
majorari de intirziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice.              

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art. 67 din
Legea nr. 571/2003, actualizata, coroborat cu art.175, art.176 si art.185 din
OG.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 :

        -admiterea contestatiei formulate de catre SC  SRL si anularea Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.  pentru
suma de  lei reprezentind majorari de intirziere aferente impozitului pe
dividende persoane fizice.             


