
1

���������	
����
��
�������������	
����
��
�������������	
����
��
�������������	
����
��
����
���������������������������������� ��! ���������"
�
#$$$$$#

"
	
%
�$$$$$$$$$$

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R,   cu solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C.”xxxxxx” S.R.L.

xxxxxx împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor

fiscale nr xx./xx.xx.2006 întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice Cisn�die prin care au

fost calculate dobânzi aferente TVA în sum� de xxx lei �i penalit��i de întârziere aferente

TVA în sum� de xxx  lei.

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de art.177 din O.G.92/2003 fiind

înregistrat� la organul fiscal cu nr.xxxxx/xx.xx.2006 iar la Direc�ia General� a Finan�elor

Publice Sibiu cu nr.xxxx/xx.xx.2006.

Dobânzile �i penalit��ile de întârziere ce fac obiectul contesta�iei s-au calculat

asupra TVA de plat� în sum� de xxxx lei declarat prin decontul de TVA al lunii decembrie

2004 înregistrat la Administra�ia Finan�elor  Publice Cisn�die cu nr.xxxxx/xx.xx.2005.

Accesoriile de plat� au fost calculate pân� la data de 25.04.2005 când

societatea depune la Administra�ia Finan�elor Publice Cisn�die  decontul de TVA pentru luna

martie 2005 înregistrat cu nr.xxxx/xx.xx.2005 prin care î�i regularizeaz� suma declarat�

eronat.

Prin contesta�ia depus� petenta sus�ine c� documentul prin care s-a

individualizat suma de plat�  Declara�ia nr.xx/xx.xx.2005 constituie o eroare material�,

deoarece societatea presteaz� servicii în str�in�tate care sunt scutite cu drept de deducere

�i în mod eronat au fost înregistrate în documentul de TVA aferent lunii decembrie 2004 la

rândul nr.1.

Având în vedere constat�rile organului de control, motiva�iile petentei,

documentele aflate la dosarul cauzei, legisla�ia în vigoare în perioada desf��ur�rii

opera�iunilor, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

� în data de 21.01.2005 petenta depune la Administra�ia Finan�elor Publice Cisn�die

decontul înregistrat cu nr.xxxxx ;
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� în data de 25.04.2005 societatea depune la Administra�ia Finan�elor Publice Cisn�die

decontul de TVA pentru luna martie 2005 înregistrat cu nr.xxx/xx.xx.2005 prin care î�i

regularizeaz� suma declarat� eronat în luna decembrie 2004.

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� corec�ia f�cut� în decontul

de TVA constituie o eroare material� sau nu.

În spe�a dat� sunt aplicabile prevederile :

� O.M.F. 1722/2004 “Instruc�iuni privind organizarea sistemului de administrare a

crean�elor fiscale”

cap.IV.1.2. Procedura de corec�ie a eviden�ei fiscale în cazul erorilor materiale.

2. “Erorile meateriale generate de  contribuabili pot fi :

2.1. Erori în completarea Declara�iei privind obliga�iile de plat� la bugetul general

consolidat, de natura :

♦ erori de completare a declara�iilor, altele decât cele privind stabilirea

obliga�iilor fiscale ;

♦ declararea unor obliga�ii nedatorate, de�i în realitate contribuabilul a

eviden�iat corect în contabilitate obliga�ia fiscal� �i a efectuat plata

acesteia”.

  “(…..) corec�iile se efectueaz� prin simulare iar în eviden�a fiscal� se introduc

   diferen�ele rezultate producând efecte de la data corect�rii”.

Din fi�a sintetic� aflat� la dosarul cauzei rezult� c� petenta nu a achitat

obliga�ia de plat� de xxxxxx  lei (TVA) înscris� în decontul lunii decembrie 2004.

Din prevederile legale mai sus citate rezult� c� suma înscris� în decontul de

tax� pe valoarea ad�ugat� pe luna decembrie 2004 neachitat�, ce a generat dobânzi �i

penalit��i de întârziere pân� la data de 25.04.2005 când a fost regularizat� prin decontul de

TVA pe luna martie 2005 nu poate fi considerat� ca fiind eroare material� întrucât nu

îndepline�te condi�iile impuse de legiuitor referitoare la definirea erorilor materiale.

Mai mult, prin O.M.F.520/2005 pentru aprobarea Instruc�iunilor de corectare a

erorilor materiale din deconturile de tax� pe valoare ad�ugat� la pct.9.1.2 se prev�d

urm�toarele :

9.1.2. “Diminuarea obliga�iei declarate ini�ial în decontul de tax� pe valoare

ad�ugat� are efect asupra accesoriilor de la data comunic�rii deciziei de corectare sau a

în�tiin��rii transmise de organul fiscal competent : accesoriile calculate anterior nu se

modific�”.

Deci chiar �i în cazul erorilor materiale a�a cum sunt definite la pct.2 din

O.M.F.520/2005 accesoriile calculate anterior nu se modific� în urma diminu�rii obliga�iei

declarate  ini�ial.
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Urmare a celor prezentate, organul fiscal corect a  calculat accesorii pentru

suma de xxxx lei reprezentând TVA pân� la data de 25.04.2005, data depunerii decontului

nr.xxxx /xx.xx.2005.

Pentru consierentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 R,
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       -  respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de xxxx lei reprezentând :

� xxx lei - dobânzi TVA ;

� xxx lei - penalit��i de întârziere TVA.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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