
DECIZIA Nr.542
din ....2011

.
Directia Generala a Finantelor Publice ...., Biroul de Solutionare a Contestatiilor a

fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice ....- Serviciul de evidenta pe
platitor persoane juridice , privind solutionarea contestatiei formulata de SC.X   SRL cu
sediul in ......

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice .... prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr..../13.07.2011 in suma de ... lei aferente obligatiilor  reprezentand impozit
pe venitul microinteprinderilor  .

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , in raport de comunicarea  
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr...../13.07.2011, 28.07.2011 si data
inregistrarii contestatiei la Administratia Finantelor Publice ...., respectiv 03.08.2011,
conform stampilei acestei institutii.

I. SC.X   SRL formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr...../13.07.2011 prin care s-au stabilit
majorari de intarziere in suma de ... lei motivand urmatoarele :

Societatea sustine ca prin cererea  nr...../02.06.2011 a solicitat organului fiscal
competent   eliminarea din fisa de evidenta pe platitor a declaratiei  rectificative
nr...../25.01.2008 de diminuare a impozitului pe veniturile microinteprinderilor   cu suma
de .... lei  , declaratie care nu apartine societatii.

Petenta mentioneaza ca  organul fiscal a generat o declaratie rectificativa nr. ....
de crestere a obligatiei de plata cu suma de.... lei , cu termen de plata 25.01.2008, care
s-a  stins din disponibilul existent in contul unic la bugetul de stat cu data de
28.06.2011.

SC.X   SRL solicita anularea accesoriilor aferente impozitului pe veniturile
microinteprinderilor  in suma de .... lei  intrucat corectarea evidentei nu s-a produs
dintr-o gresala  de declarare sau de plata a societatii. 

II. SC.X   SRL , prin adresa  nr. ..../02.06.2011 a solicitat  anularea  din fisa de
evidenta pe platitor a declaratiei  rectificative nr...../25.01.2008 de diminuare a
impozitului pe veniturile microinteprinderilor   cu suma de... lei  ,  intrucat declaratia nu
apartine societatatii

In data de 27.06.2011 s-a anulat declaratia rectificativa nr. ..../25.01.2008 prin
incarcarea in fisa de evidenta pe platitor a SC.X   SRL a declaratiei rectificative nr. ....
cu suplimentare de debit in suma de .... lei la impozitul impozitul pe venit
microinteprindere . Debitul avea scadenta in data de 25.01.2008 care  s-a stins din
disponibilul existent in contul unic la bugetul de stat cu data de 17.06.2011, astfel s-au
generat accesorii in perioada 25.01.2008-17.06.2011 prin Decizia referitoare la
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obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr...../13.07.2011,  in suma de
.... lei.   
 III. Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala, sustinerile
petentei, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative
in vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P...... prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor este de a se stabili daca  contestatoarea datoreaza bugetului de
stat accesoriile  aferente impozitului pe venit microinteprindere in valoare de ...
lei  calculate prin Decizia nr...../13.07.2011 in conditiile in care societatea a platit  
obligatiile fiscale declarate  la scadenta.

In fapt prin adresa  nr..../02.06.2011  societatea a solicitat  anularea  din fisa de
evidenta pe platitor a declaratiei  rectificative nr..../25.01.2008 de diminuare a
impozitului pe veniturile microinteprinderilor   cu suma de ... lei  ,  intrucat declaratia nu
apartine societatatii

In data de 27.06.2011 s-a anulat declaratia rectificativa nr...../25.01.2008 prin
incarcarea in fisa pe platitor a SC.X   SRL a declaratiei rectificative nr.... cu
suplimentare de debit in suma de .... lei la impozitul impozitul pe venit microinteprindere
.

Din  referatul anexat la dosarul contestatiei, se retine ca organul fiscal competent
 a constatat , din analiza fisei de evidenta pe platitor , ca suma de .... lei figura pe
suprasolvire la data de 25.02.2008. Aceasta suma a stins declaratiile depuse ulterior de
societate

 
In evidenta fiscala platile  au urmat ordinea de stingere a obligatiilor prevazuta la

art. 115 alin (1) lit (b) din OG 92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala
care prevede: 

ART. 115
    Ordinea stingerii datoriilor
      b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excep�ia
cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� prevederile art. 169 în
mod corespunz�tor. În cazul stingerii crean�elor fiscale prin dare în plat� se aplic�
prevederile art. 175 alin. (4^1);

      (2) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel:
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale;
    b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale
principale stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile fiscale
accesorii;
    c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor fiscale
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite de
contribuabil.
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