
                                                                                                
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Directia generala  de solutionare a contestatiilor

                

DECIZIA NR.17/25.01.2008
privind solutionarea contestatiei formulate de

S.C. G SRL 

Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia
generala de administrare a marilor contribuabili, cu privire la contestatia
formulata de S.C. G SRL impotriva Deciziei  referitoare la obligatiile de
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale.

Contestatia a fost formulata impotriva deciziei  referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale. 

Societatea contesta accesorii aferente taxei pentru jocuri de
noroc.

Chiar si in raport de data emiterii Deciziei referitoare la
obligatiile de plata aferente obligatiilor fiscale nr.92938/06.11.2007,
respectiv 06.11.2007,  contestatia a fost depusa in termenul prevăzut de
art.207 (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, fiind inregistrata la Directia generala de administrare a
marilor contribuabili in data de 30.11.2007, potrivit stampilei Registraturii
Directiei generale de administrarea a marilor contribuabili.

Constatând ca in speţa sunt întrunite condiţiile prevăzute de
art. 205, art. 207 si  art. 209 din O.G. nr. 92/2003 privind   Codul  de
procedura  fiscala,   republicata,   Direcţia generala de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala este
legal investita sa solutioneze contestatia formulata de S.C. G SRL .

I. Prin contestatia formulata, S.C. G SRL aduce  in
sustinerea cauzei urmatoarele argumente:



Contestatoarea invoca Decizia nr.4/2006 referitoare la art.9 din
OG nr.68/1997, republicata si la pct.2 din Decizia Comisiei Fiscale
Centrale nr.2/2005, intrata in vigoare la data de 11.10.2006, potrivit
careia : “[...] In situatia in care sumele rezultate dupa rectificarea
declaratiilor fiscale sunt mai mici decat obligatiile fiscale declarate initial,
se datoreaza obligatii fiscale accesorii, stabilite conform legii, numai
pentru sumele datorate ca urmare a rectificarii[...]”.

II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale, organele fiscale din cadrul Directiei
generale de administrare a marilor contribuabili au stabilit in sarcina S.C.
G SRL accesorii aferente taxei pentru jocuri de noroc.

III. Luand in considerare constatarile organului fiscal,
motivele invocate de contestatoare, documentele existente la
dosarul cauzei, precum si actele normative invocate, se retin
urmatoarele:

Referitor la accesoriile  aferente CASS retinuta de la
asigurati, Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este investita sa se pronunte
daca societatea datoreaza accesoriile aferente taxei pe jocuri de noroc
calculate la debitul declarat prin Declaratia rectificativa pe luna
decembrie 2006 in conditiile in care  in urma depunerii declaratiei
rectificative cuantumul  taxei pe jocuri de noroc a fost majorat cu suma
de 57.474 lei fata de cuantumul declarat initial pe luna decembrie 2006. 

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale au fost calculate in sarcina societatii accesorii
in suma de .......... lei aferente taxei pe jocuri de noroc, pe perioada
25.01.2007 - 25.09.2007.

In drept, potrivit prevederilor art.119 si art.120 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003  privind  Codul de procedura  fiscala, :

“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către
debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări
de întârziere .

ART. 120
Majorări de întârziere
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de

întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă
şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
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(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale
rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de
impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit
diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”

Potrivit prevederilor legale de mai sus si avand in vedere
documentele anexate la dosarul cauzei se retine ca prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale au
fost calculate in sarcina societatii ........ lei, debit individualizat prin
Declaratia din 29.10.2007.

Din analiza Declaratiei rezulta ca aceasta este de fapt
Declaratie rectificativa pe luna decembrie 2006  prin care taxa pe jocuri
de noroc datorata initial pe luna decembrie 2006, individualizata prin
Declaratia din data de 25.01.2007 privind obligatiile de plata la bugetul
general consolidat  pe luna decembrie 2006, respectiv in suma de
.......... lei a fost majorata la suma de .............. lei, deci cu ............ lei, ce
reprezinta diferenta suplimentara fata de suma declarata initial.

Ca urmare, la data de 29.10.2007 societatea declara taxa pe
jocuri de noroc pe luna decembrie 2006, cu scadenta la data de
25.01.2007, in suma de .......... lei , in cuantum mai mare cu .............. lei
fata de ........... lei cat declarase in luna ianuarie 2007.

Pe cale de consecinta, potrivit declaratiei rectificative,
cuantumul taxei pe jocuri de noroc in suma de ............. lei datorat pe
luna decembrie 2006,  reprezinta diferenţa suplimentara de creanţa
fiscala rezultata din corectarea declaraţiei pe luna decembrie 2006.

Potrivit prevederilor legale invocate mai sus  pentru diferenţa
suplimentara de creanţa fiscala rezultata din corectarea declaraţiei  se
datoreaza majorari de intarziere “ începând cu ziua imediat următoare
scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la
data stingerii acesteia inclusiv”.

In ceea ce priveste data achitarii diferentei suplimentare de
taxa pe jocuri de noroc din adresa nr........... rezulta ca “obligatia
declarata suplimentar in suma de ...............lei, cu scadenta pe data de
25.01.2007, s-a stins cu OP nr.863, 864 si 865 din 25.09.2007”. 

Ca urmare, pe perioada 25.01.2007 - data scadenta a
obligatiei de plata datorata pe luna decembrie 2006 si  25.09.2007 - data
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la care s-a stins obligatia prin achitare societatea datoreaza majorari de
intarziere asa cum acestea au fost calculate de organele fiscale prin
Decizia   referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale.

Potrivit celor precizate  nu se poate retine in solutionarea
favorabila a contestatiei temeiul legal invocat de contestatoare, respectiv
prevederile Deciziei nr.4/2006 a Comisiei fiscale centrale, potrivit carora
:

“ [...]
În situaţia în care sumele rezultate după rectificarea

declaraţiilor fiscale sunt mai mici decât obligaţiile fiscale declarate iniţial,
se datorează obligaţii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai
pentru sumele datorate ca urmare a rectificării, cu modificarea
corespunzătoare a actelor administrative de calcul al obligaţiilor fiscale
accesorii, după caz.”, intrucat societatea nu se regaseste  in situatia
declararii cu ocazia depunerii declaratiei rectificative a unor sume mai
mici decat cele declarate initial ci se afla in situatia inversa, societatea
declarand o diferenta suplimentara de taxa pe jocuri de noroc decat cea
declarata initial.

De altfel, asa cum rezulta si din Decizia  referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale majorarile de
intarziere au fost calculate numai la debitul declarat suplimentar cu
ocazia depunerii declaratiei rectificative, pe perioada de la scadenta
pana la stingerea obligatiei prin plata.

Ca urmare, se va respinge contestatia ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul
  art.119 alin.1  si art.120 alin.1 si 2 din OG nr.92/2003, republicata,
coroborate cu art.206, art.207 si art.209 din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

DECIDE

Respingerea contestatiei formulata de S.C. G SRL ca
neintemeiata pentru accesorii aferente taxei pe jocuri de noroc.

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel in termen
de  6 luni de la comunicare.
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