
Dosar nr.x (Numar in format vechi x)
ROMANIA
TRIBUNALUL x -SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA x
Sedinta publica de la x
Completul constituit din : 
PRESEDINTE x
GREFIER x
Pe  rol  solutionarea  cauzei  civile  de  contencios  administrateV §i  fiscal, 
privind  pe  reclamanta  x,  in  contradictoriu  cu  paratele  DIRECTIA 
GENERALA  A  FINANTELOR  PUBLICE  x  si  ACTIVITATEA  DE 
INSPECTIE FISCALA x, avand ca obiect anulare act administrativ .
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de x, fiind consemnate in 
incheierea  din  aceeasi  data  cand  instanta  a  admis  cererea  aparatorului 
reclaraantei  si  a  amanat  pronuntarea in data de x,  cand a  dat  urmatoarea 
hotarare :
Dupa deliberare,
TRIBUNALUL
Cu privire la cauza de contencios administrativ de fata :
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de x, sub nr. x (nr. 
format vechi x), reclamanta x, cu sediul in x, a chemat in judecata paratele 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE x si ACTIVITATEA 
DE INSPECTIE FISCALA x,  ambele  cu  sediul  in  x,  solicitand anularea 
partiala  a deciziei  nr.  x,  emisa  de parata  D.G.F.P.  x  §i,  ca  o  consecinta, 
admiterea  contestaliei  reclamantei  si  desfiintarea  in  parte  a  deciziei  de 
impunere nr.x, emisa de parata A.l.F. x, pentru suma de x lei, reprezentand 
majorari  de  intarziere,  impozit  pe  veniturile  din  dividende  distribuite 
persoanelor fizice .
In motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca organele de control fiscal au 
procedat  gresit  atunci  cand  au  calculat  majorari  de  intarziere  la  plata 
impozitului pe venit din dividende distribuite persoanelor fizice, motivat de 
faptul ca suma, desi platita, a fost virata eronat intr-un alt cont.
Considera reclamanta ca o astfel de fapta, respectiv virarea eronata a unor 
obligatii fiscale intr-un alt cont nu este sanctionata de Codul de
procedura fiscala cu plata unor majorari  de intarziere, motiv pentru  care 
calcularea si retinerea acestor majorari nu are suport legal.
In dovedirea cererii sale, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri .
In drept, reclamanta §i-aintemeiat cererea sa pe dispozitiile art.218 alin.2 din 
Codul de procedura fiscala §i art.8 §1 urmatoarele din Legea nr.554/2004.
Cerere a fost legal timbrata cu suma de 4 lei, taxa timbru si 3 lei timbru 
judiciar, potrivit Inscrisurilor anulate la dosar,



Prin  intampinare,  paratele  au  solicitat  respingerea  cererii  ca  fiind 
nemtemeiata,  invocand  faptul  ca  in  raport  de  dispozitiile  Codului  de 
procedura fiscala si Ordinul M.F. nr.2089/2006 virarea intr-un cont gresit a 
unor obligatii fiscale echivaleaza cu neplata acestora, motiv pentru care se 
datoreaza majorari de intarziere .
Din actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele :
Potrivit  deciziei  de  impunere  nr.x,  emisa  de  parata  A.I.F.  x,  s-a  retinut 
printre altele in sarcina reclamantei suma de x lei - reprezentand majorari de 
intarziere  la  impozitul  pe  veniturile  din  dividende  distribute  persoanelor 
fizice, majorari care s-au calculat intrucat impozitul in suma de x lei a fost 
virat eronat intr-un alt cont, §i anume in eel destinat irnpozitului pe venit din 
dividende distribuite persoanelor juridice .
Contestatia formulata de reclamanta impotriva acestei decizii a fost respinsa 
de  D.G.F.P.  X  prin  decizia  nr.x,  cu  motivarea  ca  virarea  unor  sume 
reprezentand creante fiscale intr-un cont eronat se sanctioneaza cu majorari 
de  intarziere  in  plata  acestei  sume  pana  la  indreptarea  erorilor  din 
documentele  de  plata  intocmite  de  debitor,  invocandu-se  in  acest  sens 
dispozitiile  Codului  de  procedura  fiscala  si  Ordinul  M.F.  nr.2089/6 
decembrie 2006 .
Referitor  la  cele  contestate  de  catre  reclamanta,  tribunalul,  pentru 
considerentele de mai jos, urmeaza a respinge cererea acesteia.
Potrivit  dispozitiilor  art.114  alin.4  §i  6  din  Codul  de  procedura  fiscala 
rezulta  ca  pentru  creantele  fiscale  administrate  de  A.N.A.F.  si  unitatile 
subordonate  organul  fiscal,  la  cererea  debitorului,  va  efectua  indreptarea 
erorilor  din  documentele  de  plata  intocmite  de  acesla  §i  va  considera 
valabila  plata  de  la  momentul  efectuarii  acesteia,  in  suma  §i  din  contul 
debitorului  inscrise  in  documentul  de plata,  cu conditia  debitarii  contului 
acestuia si a creditarii unui cont bugetar.
Cererea de indreptare a erorii poate fi depusa sub sanctiunea decaderii in 
termen de un an de la data platii.
In aplicarea acestor dispozitii legale, Ministerul Finantelor a emis Ordinul 
nr.2089/6  decembrie  2006,  care  stabileste  ca  indreptarea  erorilor  din 
documentele de plata intocmite de debitor se face in baza unor cereri
depuse  la  organul  fiscal  competent  potrivit  legii,  conform  prevederilor 
Codului de procedura fiscala.
Rezulta asadar din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate ca numai 
daca  erorile  din  docurnentele  de  plata  sunt  indreptate  potrivit  procedurii 
legale, plata astfel efectuata este valabila de la momentul efectuarii acesteia, 
situatie  in  raport  de  care  concluzia  este  ca  daca  aceste  erori  nu  sunt 
indreptate  in  conditiile  legii  plata  astfel  facuta  nu  este  valabila,  aceasta 



echivaland cu o neplata, situatie in care se datoreaza majorari de intarziere in 
conditiile art.120 din Codul de procedura fiscala.
Asa fiind, cum in cauza s-a dovedit ca eroarea savarsita de reclamanta cu 
privire la plata impozitului pe dividendeie acordate persoanelor fizice nu a 
fost  indreptata  in  conditiile  legii,  perceperea  majorarilor  de  intarziere  de 
catre organele fiscale este temeinica §i are suport legal, motiv pentru care 
cererea  formulata  de  reclamanta  x,  impotriva  paratelor  GENERALA  A 
FINANTELOR PUBLICE x si ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA 
x, urmeaza a fi respinsa.
Vazand §i dispozitiile art.20 din Legeanr.554/2004,
PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARA§TE:
Respinge  ca  nemtemeiata  cererea  formulata  de  reclamanta  x,  in 
contradictoriu  cu  paratele  DIRECTIA  GENERALA  A  FINANTELOR 
PUBLICE x §i ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA x.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Data §i citita in sedinta 
publica, azi, x .


