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D E C I Z I E nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
S.C. XXX S.R.L. înregistrat la DGFP a jude ului 

XXX sub nr. XXX    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului XXX a fost sesizat de 
c tre Administra ia Finan elor Publice pentru

 

Contribuabili  Mijlocii XXX cu 
adresa nr. XXX, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului 
XXX sub nr. XXX asupra contesta iei

 

formulate de S.C. XXX S.R.L., cu sediul 
în XXX, jud. XXX i domiciliul procesual ales în XXX, jud. XXX, înregistrat la 
Administra ia Finan elor Publice a Municipiului XXX sub nr. XXX i la 
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii XXX sub nr. 
XXX, iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 
coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de 
Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
XXX 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului 
contesta iei, constatând urm toarele:

   

Petenta  S.C. XXX S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei 
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX din 12.04.2013, emis de 
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii XXX solicitând 
anularea in parte a Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX 
pentru suma de XXX lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere pentru 
neachitarea la termen a impozitului pe profit. 
          Contesta ia a fost semnat de reprezentanta legal al petentei av. XXX, la 
dosarul contesta iei fiind depus împuternicirea avoca ial în original, a a dup 
cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

  

În raport cu data comunic rii Deciziei referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. XXX, respectiv la data de 12.06.2013, prin publicitate, conform 
anun ului colectiv nr. XXX/27.05.2013, contesta ia a fost depus în termenul 
legal de depunere prev zut de art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , data de depunere a contesta iei 
fiind 22.06.2013, conform tampilei oficiului po tal aplicat pe plicul cu care s-a 
transmis contesta ia, existent în original la dosarul cauzei.

   

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare 
la obliga iile de plat accesorii nr. XXX emis de Administra ia Finan elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii XXX, solicitând anularea in parte a 
Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX pentru suma de XXX 
lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere pentru neachitarea la termen a 
impozitului pe profit, invocând în sus inerea contesta iei urm toarele motive: 
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- Conform Declara iei 101 societatea a declarat un impozit pe profit pentru 

luna decembrie 2011 in suma de XXX lei; 
- In data de 23.03.2012 cu O P. nr. XXX s-a achitat prin Banca Italo 

Romena suma de XXX lei reprezentând impozit profit pe luna decembrie 2011 si 
cu O.P. nr. XXX din data de 27.03.2012 s-a achitat diferen a impozit pe profit in 
suma de XXX lei. Aceasta diferen a de XXX lei a fost achitata cu o intarziere de 
2 zile fata de data scadentei, respectiv data de 25.03.2012, motiv pentru care în 
opinia petentei sunt aplicabile dispozi iile art. 120 alin.l din OG nr.92/2003; 

- Cu toate ca petenta a pl tit in intregime impozitul aferent lunii decembrie 
2012, dintr-o eroare contabila acest impozit a fost trecut in Declara ia 101 nr. 
XXX/22.03.2013, impozitul in suma de XXX existând doar scriptic si nu faptic 
deoarece a fost achitat cu ordinele de plata înscrise în contesta ii.

 

- Petenta arat c potrivit art. 119 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala se datoreaz dobânzi si penalitati de intarziere pentru 
neachitarea la termenul de scadenta a obliga iilor de plata, in cazul in spe a se 
datoreaza dobânzi de intarziere calculate pentru suma de XXX lei neachitata la 
termen. 

- Având in vedere ca accesoriile au fost calculate pe perioada 25.03.2012 - 
19.12.2012 au rezultat 268 de zile de întârziere, organul fiscal considerând ca 
suma de XXX lei reprezentând impozit pe profit aferent anului 2011 a fost 
achitata in data de 19.12.2011, ori conform odinelor de plata acest impozit a fost 
achitat in data de 23.03.2012 si cu o intarziere de 2 zile o diferen a de impozit in 
suma de XXX lei, pentru care datoreaza o dobanda de 0,04%, respectiv suma de 
0,56 lei; 

- Potrivit art. 24 din OG nr. 92/2003 crean ele fiscale se sting prin încasare, 
prin urmare, crean a in suma de XXX lei reprezentând impozit pe profit pentru 
anul 2011 s-a stins prin incasare , suma fiind virata la bugetul de stat cu ordinele 
de plata mentionate. Petenta sus ine c nu a virat in data de 19.12.2012 nicio 
suma la bugetul de stat cu titlu de impozit pe profit aferent anului 2011. 

- Cu privire la penalitatile de intarziere precizeaz c potrivit art. 120^1 
alin.2 lit.a) din OG nr. 92/2003 nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de 
intarziere pentru obliga iile fiscale principale stinse in primele 30 de zile de la 
scadenta. 

În concluzie, petenta solicit anularea in parte a Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. XXX pentru suma de XXX lei reprezentând 
dobânzi i penalit i de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitului pe 
profit.     

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. XXX 
organele fiscale din cadrul Administra ia Finan elor Publice  pentru Contribuabili 
Mijlocii XXX în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , au stabilit în sarcina 
petentei suma de XXX lei, reprezentând accesorii calculate aferente Impozitului 
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pe profit individualizat conform Declara iei 101 privind impozitul pe profit 
aferent anului 2011, nr. XXX din data de 22 februarie 2013, dup cum urmeaz : 

 
- dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit XXX lei pentru perioada 
26.03.2012-19.12.2012;  
- dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit XXX lei pentru perioada 
19.12.2012-25.01.2013; 
- penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit XXX lei pentru 
perioada 26.03.2012-19.12.2012; 
- dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit (pt. anul 2012) XXX lei 
pentru perioada 25.03.2013-26.03.2013.   

III.  SC XXX SRL cu sediul în XXX, jud. XXX, are cod unic de 
înregistrare XXX.  

IV. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente 
la dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice XXX este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele 
fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii 
XXX au stabilit în sarcina petentei SC XXX SRL suma de XXX lei, reprezentând 
accesorii calculate asupra obliga iilor de plat declarate de aceasta.  

Cauza supusa solu ion rii o reprezint legalitatea calcul rii de 
accesorii asupra diferen ei de obliga ie principal declarat prin declara ia 
rectificativ de la scaden a obliga iei, respectiv data de 25.03.2012 i pân la 
data depunerii acestei declara ii, respectiv 26.04.2012, în condi iile în care 
petenta a efectuat pl i în contul de Venituri ale bugetului de stat - sume 
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" 
anterior depunerii declara iei rectificative, respectiv la data de 23.03.2012 i 
27.03.2012.  

În fapt, prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. XXX, 
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii XXX a stabilit în 
sarcina petentei SC XXX SRL  suma de XXX lei, reprezentând accesorii 
calculate aferente Impozitului pe profit individualizat conform Declara iei 101 
privind impozitul pe profit aferent anului 2011 înregistrat sub nr. XXX din data 
de 22 februarie 2013, i respectiv a Declara iei 101 privind impozitul pe profit 
aferent anului 2012, nr. XXX-2013 din data de 23 martie 2013. 

La data de 26.03.2012, petenta SC XXX SRL a declarat i depus Declara ia 
ini ial 101 nr. XXX privind Impozitul pe profit aferent anului 2011 înregistrând 
la rd. 48 din declara ie Diferen  de impozit pe profit datorat suma de XXX 
lei, cu data scaden ei pl ii 25.03.2012.
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Petenta a achitat suma de XXX lei cu OP XXX/23.03.2012 i suma de 

XXX lei cu OP XXX/27.03.2012 în contul Venituri ale bugetului de stat - sume 
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire

 
Organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice pentru 

Contribuabilii Mijlocii XXX au stins suma de plat astfel:

 
- în data de 23.03.2012 s-a stins suma de XXX lei urmare distribu iei 

sumei din contul Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de 
stat în contul unic, în curs de distribuire"; 

- în data 27.03.2012 s-a stins suma de XXX lei urmare distribu iei 
sumei din contul Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de 
stat în contul unic, în curs de distribuire,". Pentru plata cu întârziere a acestei 
sume s-au calculat accesorii în sum de 1 leu prin Decizia nr. XXX/09.07.2012. 

Ulterior, în data de 26.04.2012 petenta a depus Declara ia rectificativ 101 
nr. XXX, astfel c suma de plat de XXX lei devine 0 lei, iar impozitul pe profit 
achitat în sum de XXX lei a r mas ca i achitat în plus.

 

Cu suma de XXX lei, r mas ca i achitat în plus în contul de impozit pe 
profit, s-a stins par ial din obliga ia de plat total de XXX lei declarat de 
societate pentru trimestrul I al anului 2012, cu scaden a 25.04.2012 prin 
Declara ia 100 nr. XXX. 

În data de 22.02.2013 petenta depune din proprie ini iativ Declara ia 
rectificativ 101 nr. XXX prin care declar Impozit pe profit aferent anului 2011, 
cu scaden a pl ii în data de 25.03.2012, in sum total de XXX lei. Stingerea 
acestei obliga ii s-a f cut prin distribuire din sumele achitate de societate în 
contul Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în 
contul unic, în curs de distribuire , astfel: 

- Suma de XXX lei din suma total de XXX lei achitat de societate 
în contul unic al bugetului de stat cu OP XXX/19.12.2012; 

- Suma de XXX lei din suma total de XXX lei achitat de societate 
în contul unic al bugetului de stat cu OP XXX/25.01.2013; 

Referitor sus inerea petentei c , în mod eronat a înscris în Declara ia 101 nr. 
XXX/22.02.2013 impozitul în sum de XXX lei, preciz m c , pân la data 
emiterii prezentei decizii, petenta nu a revenit asupra acesteia.   

În drept, art. 81, art. 82, art. 84, art. 88,  art. 119, art. 120 i art. 120^1 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , 
republicat , prev d urm toarele:

 

Declara ia fiscal

 

ART. 81  
Obliga ia de a depune declara ii fiscale 

(1) Declara ia fiscal se depune de c tre persoanele obligate potrivit 
Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. 

(1^1) Declara iile fiscale sunt documente care se refer la:
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a) impozitele, taxele i contribu iile datorate, în cazul în care, potrivit 

legii, obliga ia calcul rii impozitelor i taxelor revine pl titorului;

 
b) impozitele colectate prin stopaj la surs , în cazul în care pl titorul are 

obliga ia de a calcula, de a re ine i de a v rsa impozite i taxe;

 
c) bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale bazei de 

impozitare, dac legea prevede declararea acestora;

 

d) orice informa ii în leg tur cu impozitele, taxele, contribu iile, 
bunurile i veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora.

 

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei i 
Finan elor va stabili termenul de depunere a declara iei fiscale.

 

(3) Obliga ia de a depune declara ia fiscal se men ine i în cazurile în 
care: 

a) a fost efectuat plata obliga iei fiscale;

 

b) obliga ia fiscal respectiv este scutit la plat , conform 
reglement rilor legale;

 

c) *** Abrogat; 
d) pentru obliga ia fiscal nu rezult , în perioada de raportare, sume de 

plat , dar exist obliga ia declarativ , conform legii. 

   

ART. 82     
Forma i con inutul declara iei fiscale

 

     (1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui formular pus la 
dispozi ie gratuit de organul fiscal.

 

     (2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul 
obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.

 

     (3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale 
înscriind corect, complet i cu bun -credin informa iile prev zute de 
formular, corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz 
de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

     (...) 
ART. 84 

     Corectarea declara iilor fiscale

 

     (1) Declara iile fiscale pot fi corectate de c tre contribuabil, din proprie 
ini iativ , pe perioada termenului de prescrip ie a dreptului de a stabili obliga ii 
fiscale. 
     (2) Declara iile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul 
constat erori în declara ia ini ial , prin depunerea unei declara ii rectificative.

 

     (3) În cazul taxei pe valoarea ad ugat , corectarea erorilor din 
deconturile de tax se realizeaz potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile 
materiale din decontul de tax pe valoarea ad ugat se corecteaz

 

potrivit 
procedurii aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de 
Administrare Fiscal .
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     (4) Declara iile fiscale nu pot fi depuse i nu pot fi corectate dup 
anularea rezervei verific rii ulterioare, cu excep ia situa iilor în care corec ia se 
datoreaz îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condi ii prev zute de lege care 
impune corectarea bazei de impunere i/sau a impozitului aferent. 
    (5) Prin erori, în sensul prezentului articol, se în elege erori cu privire la 
cuantumul impozitelor, taxelor i contribu iilor, bunurile i veniturile 
impozabile, precum i alte elemente ale bazei de impunere. 
     (6) În situa ia în care în timpul inspec iei fiscale contribuabilul depune 
sau corecteaz declara iile fiscale aferente perioadelor i impozitelor, taxelor, 
contribu iilor i altor venituri ce fac obiectul inspec iei fiscale, acestea nu vor fi 
luate în considerare de organul fiscal.  

ART. 88 
     Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
     Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative 
fiscale: 
     ( ) 
     c) deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii;

 

     (...)  

Art. 119   
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 
întârziere.   

Art. 120  
Dobânzi 

(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Pentru diferen ele suplimentare de crean e fiscale rezultate din 
corectarea declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz începând cu ziua imediat urm toare scaden ei crean ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen a i pân la data stingerii acesteia inclusiv.

 

(3) În situa ia în care diferen ele rezultate din corectarea declara iilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele 
stabilite ini ial, se datoreaz dobânzi pentru suma datorat dup corectare ori 
modificare, începând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data 
stingerii acesteia inclusiv.   

(...)   

Art. 120^1  
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Penalit i de întârziere

 
(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o penalitate 

de întârziere datorat pentru neachitarea la scaden a obliga iilor fiscale 
principale. 

(2) Nivelul penalit ii de întârziere se stabile te astfel: 

 
a) dac stingerea se realizeaz în primele 30 de zile de la scaden , nu se 

datoreaz i nu se calculeaz penalit i de întârziere pentru obliga iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac stingerea se realizeaz în urm toarele 60 de zile, nivelul penalit ii 
de întârziere este de 5% din obliga iile fiscale principale stinse; 

c) dup împlinirea termenului prev zut la lit. b), nivelul penalit ii de 
întârziere este de 15% din obliga iile fiscale principale r mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor .

  

Fata de prevederile legale sus citate, se retine ca, pentru neplata la termen a 
obligatiilor fiscale se datoreaza dobanzi de intarziere incepand cu ziua urmatoare 
scadentei declaratiei si pana la data stingerii acesteia. 

In concluzie accesoriile se datoreaz pentru sume datorate

 

si nepl tite la 
bugetul de stat în contul unic. Astfel, sanc iunea constând in aplicarea de major ri 
de întârziere vizeaz crean e bugetare nestinse sau stinse cu întârziere, nicidecum 
depunerea cu întârziere a declara iei de impozite si taxe. În condi iile depunerii 
declara iei rectificative, ulterior efectuarii platii debitului, contribuabilul nu poate 
fi sanctionat prin aplicarea de majorari si dupa data platii debitului intrucat 
acestea se calculeaza numai asupra debitelor datorate si neachitate in termen asa 
cum s-a retinut anterior. 

Mai mult, o obligatie bugetara este datorata indiferent de depunerea sau nu 
a unei declaratii de catre contribuabil, izvorul obligatiei il constituie fapta 
contribuabilului care intra in sfera de aplicare a impozitului respectiv, iar in 
conformitate cu dispozitiile Titlului VIII 

 

colectarea creantelor fiscale, capitolul 
2, plata reprezinta o modalitate de stingere a creantelor fiscale.

  

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei rezulta ca petenta a depus 
declara ia 101 aferent anului 2011, înregistrat la Administra ia Finan elor 
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii XXX sub nr. XXX din 26..03.2012, prin 
care se declar impozitul pe profit cu suma de plat XXX lei, efectuând plata cu 
OP nr. XXX din 23.03.2012 cu suma de XXX lei, i respectiv cu OP nr. XXX din 
27.03.2012 cu suma de XXX lei. 

Avand in vedere ca societatea nu poate fi tinuta raspunzatoare de modul de 
stingere, conform fisei sintetice pe platitor, a sumelor platite, se retine ca 
majorarile calculate dupa data platii debitului si pana la data depunerii Declaratiei 
rectificative 101 nr. XXX din 26.04.2012 privind impozitul pe profit aferent 
anului 2011, nu se justifica.  
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 

prezentate, rezult c accesoriile în sum de XXX lei au fost calculate prin 
programul informatic SACF pus la dispozi ia organelor fiscale de c tre ANAF, 
pentru plata cu întârziere a debitului de plat în sum de XXX lei, de la data 
scadentei, respectiv 25.03.2012 i pân la data stingerii acestuia, respectiv 
19.12.2012 i 25.01.2013. 

În data de 26.04.2012 petenta depune Declara ia rectificativ 101 nr. XXX, 
astfel c suma de plat de XXX lei devine 0 lei, iar impozitul pe profit achitat în 
sum de XXX lei a r mas ca i achitat în plus. 

Ori, conform art. 120 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , În situa ia în care diferen ele 
rezultate din corectarea declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere 
sunt negative în raport cu sumele stabilite ini ial, se datoreaz dobânzi pentru 
suma datorat dup corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
urm toare scaden ei i pân la data stingerii acesteia inclusiv.

 

Rezult c , accesoriile în sum de XXX lei, au fost calculate în mod eronat 
de c tre organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii, acestea ne inând cont de faptul ca obliga iile fiscale 
declarate ini ial au fost achitate de petent cu OP XXX/23.03.2012 cu suma de 
XXX lei i cu OP XXX/27.03.2012 cu suma de XXX lei.  

Stingerea obliga iei de plat în sum de XXX lei declarat în data de 
22.02.2013 s-a efectuat urmare distribuirii din contul de Venituri ale bugetului 
de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de 
distribuire", conform prevederilor Ordinului nr. 1314/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de distribuire a sumelor pl tite de contribuabili în contul unic i de 
stingere a obliga iilor fiscale înregistrate de c tre ace tia.  

În concluzie, accesoriile se datoreaz de la data depunerii de  c tre petent a 
Declara iei rectificative 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2011 nr. 
XXX din 26.04.2012, respectiv de la data de 26.04.2012

 

i pân la data stingerii 
acestor obliga ii, respectiv 19.12.2012

 

i 25.01.2013.   

Pe cale de consecin , în condi iile în care, conform prevederilor art. 32 din  
Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu 
modific rile i complet rile ulterioare:

 

ART. 32 
     Competen a general

           

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea 
crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a 
prevederilor legale în materie fiscal .

  

Decizia  referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX din 12.04.2013 
emis de Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii XXX, 
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urmeaz a fi desfiin at , în conformitate cu prevederile art. 216, alin. (3) "Solu ii 
asupra contesta iei"

 
din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003, republicat privind 

Codul de procedur fiscal , potrivit c ruia :

 
"(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ 

atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare ,  
urmând ca organele fiscale s procedeze la încheierea unui nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.  

Referitor la afirma ia petentei c Cu toate ca societatea a pl tit in 
intregime impozitul aferent lunii decembrie 2012, dintr-o eroare contabila acest 
impozit a fost trecut in Declara ia 101 nr. XXX/22.03.2013, impozitul in suma de 
XXX existând doar scriptic si nu faptic deoarece a fost achitat cu ordinele de 
plata men ionate. , nu poate fi luat în considerarea deoarece, documentele din 
dosarul cauzei confirm c Declara ia 101 nr. XXX/22.03.2013 nu exist .

  

Art. 82 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicata, 
cu modific rile si complet rile ulterioare, prevede urm toarele:

 

ART. 82     
Forma i con inutul declara iei fiscale

 

     (...) 
     (3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale 
înscriind corect, complet i cu bun -credin informa iile prev zute de 
formular, corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz 
de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

     (...)

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), art. 
119, art. 120 si art. 120^1, art. 213 alin.1, art. 205 alin. (1) i art. 216 alin. (3) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicata, cu modific rile 
si complet rile ulterioare, coroborat cu pct. 11.5, pct. 11.6 si pct.11.7 din Ordinul 
nr. 450/2013 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza 
referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- desfiin area par ial a Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii 
nr. XXX din 12.04.2013 emis de Administra ia Finan elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii XXX, pentru suma total de XXX lei reprezentând 
accesorii aferente obliga iilor de plat  neachitate în termenul legal de plat 
reprezentând impozit pe profit, urmând ca Administra ia Finan elor Publice pentru 
Contribuabili  Mijlocii XXX s procedeze conform actelor normative în vigoare, 



 

10

 
inând seama de aspectele re inute în prezenta decizie i în conformitate cu 

dispozi iile art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal , republicat .

 
- prezenta decizie se comunica la: 

- S.C. XXX S.R.L. 
- A.J.F.P. XXX   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul XXX in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL,  
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