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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor  Publice   a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice 
pentru  Contribuabili  Mijlocii-Serviciul  Executare  Silita  si  Stingerea 
Creantelor Fiscale prin  adresa nr. cu privire la  contestatia formulata de 
S.C.V.

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin 
Decizia de impunere nr. emisa de Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabilii  Mijlocii   prin  care  s-a  stabilit   suma  de   lei  accesorii 
impozit pe profit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 din O.G. 
nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice   prin  biroul  solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  175  si  art.  179  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)(A)  privind  Codul  de 
procedura fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-S.C. V  contesta masurile dispuse  prin Decizia de impunere nr. 
privind  majorarile  de  intarziere  calculate  pentru  impozitul  pe  profit, 
intrucat Declaratia 101 initiala a fost intocmita eronat.

Pentru regularizarea acesteia s-a depus declaratia rectificativa nr. 
in data de  prin care se modifica randul 40.1 cu suma de  lei in loc de, 
suma ce a fost trecuta in mod eronat in declaratia initiala.

Fata  de  situatia  prezentata  mai  sus  societatea  solicita  sa  se 
analizeze posibilitatea ca majorarile de intarziere sa fie calculate la suma 
datorata din declaratia rectificativa.

II.-Administratia  Finantelor  Publice  pentru  Contribuabilii 
Mijlocii,formuleaza urmatorul punct de vedere:

Societatea  a  confirmat  in  data  de   primirea  Deciziei   de  calcul 
accesorii  nr.   in  suma  de   lei,  reprezentand  accesorii  impozit  profit, 
accesorii calculate in perioada 16.04.2007 –30.04.2007 si informeaza ca a 
intocmit eronat Declaratia initiala 101, privind impozitul pe profit anual, 
declaratie care a fost depusa cu intarziere sub nr.  , termenul de depunere 
fiind   care a fost corectata prin Declaratia rectificativa nr. 

In timpul solutionarii  contestatiei  Serviciul  de executare silita  si 
stingere a creantelor fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice 
Pentru Contribuabili Mijlocii face cunoscut prin adresa nr.  faptul ca in 
urma Notei de corectie obligatii fiscale  din data de  ,s-a refacut calcul de 
accesorii  tinandu-se  cont  de  prevederile  Deciziei  Comisiei  Fiscale 
Centrale nr.4/19.07.2006 pct.I . referitor la art.9. Din O.G. nr. 68/1997.

Tinand cont de aceste precizari s-a modificat calculul accesoriilor, 
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iar contestatia formulata a ramas fara obiect.

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele prezentate de contestatoare , documentele existente 
la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative  invocate  de 
contestatoare si organele de control se retin urmatoarele :

Conform Deciziei de impunere nr. s-a stabilit in sarcina S.C. V 
suma de  lei majorari de intarziere la impozitul pe profit.

In fapt societatea S.C. V depune  Declaratia 101 privind impozitul 
pe profit anual in data de  inregistrata sub nr.

Termenul de depunere al Declaratiei privind impozitul pe profit a 
fost 15.04.2007.
        Serviciul Executare Silita si Stingere a creantelor fiscale din cadrul 
Administratiei Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii emite in 
data  de 05.05.2007 Decizia   de  calcul   accesorii  nr.  in  suma de   lei, 
reprezentand accesorii impozit profit, decizie ce a fost contestata in data 
de 16.05.2007.
 Societatea  depune  Declaratia  101  initiala  in  data  de  02.05.2007, 
declaratie  intocmita eronat.

Pentru  regularizarea  acesteia  societatea   depune  declaratia 
rectificativa nr.  in data de 07.05.2007 prin care se modifica randul 40.1 
cu  suma  de   lei  in  loc  de  ,  suma ce  a  fost  trecuta  in  mod eronat  in 
declaratia initiala.
     Potrivit art. 48 din O.G. nr. 92/2003 ,actualizata -Indreptarea erorilor 
materiale  -:“  Organul  fiscal  poate  indrepta  erorile  materiale  din 
cuprinsul  actului  administrativ  fiscal,  din  oficiu  sau  la  cererea 
contribuabilului”

 In  data  de  4.06.2007  Serviciul  Executare  Silita  si  Stingere  a 
crereantelor  fiscale din cadrul Administratiei  Finantelor  Publice Pentru 
Contribuabili Mijlocii prin adresa nr. ne face cunoscut ca s-a tinut cont de 
Declaratia rectificativa nr. intocmind Nota de corectie obligatii fiscale din 
data de 7.05.2007 unde s-a refacut calculul de accesorii.In baza acestora 
s-a emis Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma 
corectiilor  evidentei  fiscale  nr.  .Aceasta  decizie  a  fost  comunicata  si 
contestatorului cu adresa nr.

Conform Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 4/19.07.2006 pct. I 
referitor la art.9 din O.G. nr. 68/1997 se precizeaza ca  :”In situatia in 
care sumele rezultate dupa rectificarea declaratiilor fiscale sunt mai 
mici  decat  obligatiile  fiscale  declarate  initial,se  datoreaza  obligatii 
fiscale accesorii stabilite potrivit legii numai pentru sumele datorate 
ca  urmare  a  rectificarii  cu  modificarea  corespunzatoare  a  actelor 
administrative de calcul al obligatiilor fiscale accesorii ,dupa caz”.
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Tinand  cont  de  aceste  precizari  a  fost  modificat  calculul 
accesoriilor, societatea datorand accesorii numai pentru sumele datorate 
ca urmare a rectificarii declaratiiei initiale ,intrucat sumele rezultate dupa 
rectificare au fost mai mici decat cele declarate initial.

 Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii    a 
indreptat eroarea materiala din actul administrativ fiscal nr.  prin care s-a 
stabilit  suma de  lei accesorii impozit pe profit,in acest caz contestatia 
formulata de S.C. V a ramas fara obiect. 

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art48 din O.G. nr. 92/2003,coroborate cu art.175 , 180  si art. 186 al (1) 
din O.G. nr. 92/2003(R)(A) privind Codul de procedura fiscala.  

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 
a judetului ;
                                               D E C I D E :

Art.1.-Respingerea  in  totalitate  a  contestatiei  ca  fiind  fara 
obiect.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de 
la comunicare la Tribunalul .

                   DIRECTOR EXECUTIV , 
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