
                                       DECIZIA  nr. 36 din 08.09.2009 
                                
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap.2, art.209 din O.G. 92/2003 R,  privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Serviciul Inspec�ie Fiscal�
Persoane Juridice 4 - ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� din cadrul
D.G.F.P. TULCEA asupra contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L. , împotriva
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite
de inspec�ia fiscal� nr.../16.07.2009, cu privire la suma total� de ... lei,
reprezentând diferen�e la impozitul pe venituri din dividende în sum� de ... lei �i
major�ri de întârziere în sum� de ... lei, aferente anului fiscal 2005.                      
       Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.207, pct.(1) din
O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal� �i este semnat� de titularul
dreptului procesual �i confirmat� cu  �tampila societ��ii, conform prevederilor
art. 206 din acela�i act normativ.
              Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor
art.206, 207 �i 209 din O.G. 92/2003 R privind Codul de procedur� fiscal�, s-a
trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.

                    Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
                I.Petenta, SC X SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../16.07.2009, emis�
în baza constat�rilor stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� general�
nr.../16.07.2009, cu privire la suma total� de ... lei (... lei impozit pe venituri din
dividende persoane fizice �i ... lei major�ri de întârziere), aferente anului fiscal
2005, motivând urm�toarele:
        - ”Contesta�ia noastr� prive�te sursa << IMPOZIT PE VENIT
DIVIDENDE >> �i const� în faptul c� echipa de inspec�ie fiscal� a calculat în
mod eronat impozit pe venit din dividende persoane fizice în procent de 16%
anul  2005 în condi�iile în care cota de impozitare pentru anul 2005 este de 10%
conform prevederilor art.71, alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
modificat �i completat prin art.1, pct.52 din OG nr.83/2004 pentru modificarea
�i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal”;
                   - conform reglement�rilor în vigoare, petenta contest� diferen�a de
11.891 lei impozit pe venituri din dividende persoane fizice pentru anul 2005. 
           Fa�� de motivele prezentate mai sus, petenta solicit� în finalul contesta�iei
modificarea “Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ...... nr... din 16.07.2009 cu suma
rezultat� în urma recalcul�rii impozitului datorat prin aplicarea corect� a cotei
de  impozitare pentru impozitul pe venitul din dividende persoane fizice pentru  



anul 2005 si, pe cale de consecin��, cu suma ob�inut� prin recalcularea
major�rilor de întârziere datorate.”          
                                            
                 II. Urmare inspec�iei fiscale generale efectuate la SC  X  SRL ,
organele de control fiscal din cadrul D.G.F.P. Tulcea  -Activitatea de Inspec�ie
Fiscal� - Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 4, au verificat modul de
stabilire, eviden�iere, declarare �i virare a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor
datorate bugetului de stat consolidat.
                Concluziile controlului au fost consemnate în Raportul de inspec�ie
fiscal� general� nr.../16.07.2009.  
                  În baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� s-a emis Decizia de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia
fiscal� nr.../16.07.2009, prin care s-a stabilit c� petenta are de plat� o diferen��
la impozitul pe venit din dividende calculat pentru anii 2004-2009 în sum�
total� de ... lei, reprezentând: ... lei impozit pe veniturile din dividende persoane
fizice �i ... lei lei major�ri de întârziere aferente perioadei verificate.                     
              Din suma total� de ... lei, stabilit� prin Decizia de impunere nr...
/16.07.2009, petenta contest� doar sumele aferente anului fiscal 2005, respectiv
... lei impozit pe venituri din dividende persoane fizice �i ... lei major�ri de
întârziere aferente.                                                                                                    
              Din suma total� de ... lei reprezentând diferen�e la impozitul pe venituri
din dividende pentru anul fiscal 2005, petenta motiveaz� doar suma
reprezentând procentul de 6% (din cota de impozitare de 16%) - respectiv ... lei,
însu�indu-�i suma aferent� procentului de 10% - respctiv ... lei, solicitând în
finalul contesta�iei �i recalcularea major�rilor de întârziere aferente impozitului
recalculat.                                                                 

              III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele :

                 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele fiscale din cadrul A.I.F.Tulcea - Serviciul Inspec�ie
Fiscal� Persoane Juridice au stabilit în conformitate cu prevederile legale
în sarcina SC X SRL , obliga�iile fiscale suplimentare de plat�  în valoare
total� de ... lei, reprezentând impozit pe veniturile din dividende �i
major�ri de întârziere aferente anului 2005.

              In fapt, organele fiscale din cadrul A.I.F. a D.G.F.P. Tulcea, au
efectuat o inspec�ie fiscal� general� la SC X SRL , privind verificarea modului
de stabilire, eviden�iere �i virare a obliga�iilor fiscale c�tre bugetul consolidat al
statului.    



                  Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.01.2004 - 30.04.2009.       
           Rezultatele inspec�iei fiscale au fost consemnate în Raportul de inspec�ie
fiscal� general� nr.../16.07.2009, în baza c�ruia a fost emis� Decizia de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia
fiscal� nr.../16.07.2009.

                  În urma verific�rii s-au constatat urm�toarele:
              - petenta a ridicat sume din conturile societ��ii în avans din dividendele
ce ar fi trebuit repartizate la 31.12.2005, �i pl�tite c�tre ac�ionari în 2006;
              -organele de control fiscal au calculat impozit pe dividende pentru anul
fiscal 2005 �i s-au constatat diferen�e în sum� de ... lei provenind din
nedeclararea crean�ei fiscale datorate de contribuabil, pentru care s-au calculat �i
major�ri de întârziere în sum� de ... lei.
             Petenta nu este de acord cu diferen�ele stabilite pentru anul fiscal 2005
�i formuleaz� prezenta contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr...
/16.07.2009 pe care o înregistreaz� la A.I.F. - D.G.F.P. Tulcea sub nr...
/18.08.2009, prin care contest� suma de ... lei - din care motiveaz� suma de ...
lei, însu�indu-�i diferen�a în sum� de ... lei - reprezentând diferen�e la impozitul
pe venituri din dividende �i ... lei major�rile de întârziere aferente, �i, solicitând
în finalul contesta�iei modificarea Deciziei de impunere nr.../16.07.2009 “cu
suma rezultat� în urma recalcul�rii impozitului datorat prin aplicarea corect� a
cotei de impozitare pentru impozitul pe venitul din dividende persoane fizice
pentru anul 2005 �i, pe cale de consecin��, cu suma ob�inut� prin recalcularea
major�rilor de întârziere datorate.” 

                În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legii 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.                             
              * Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei “Contestatia noastra priveste sursa << IMPOZIT PE VENIT
DIVIDENDE >> si consta in faptul ca echipa fiscala a calculat in mod eronat
impozit pe venit din dividende persoane fizice in procent de 16% anul 2005 in
conditiile in care cota de impozitare pentru anul 2005 este de 10% ......”, întrucât
potrivit dispozi�iile art.3*, alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare (aplicabil în 2006): “Cota de impozit de
16% se aplic� începând cu data de 1 ianuarie 2006 �i pentru veniturile realizate
de persoanele fizice �i juridice nerezidente, prev�zute la art.115, cu excep�ia
veniturilor ob�inute din jocuri de noroc pentru care se men�ine cota de impozit
de 20%.”                                                               
                    Art.115
              (1) “Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac�
veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt:
                     a) dividende de la o persoan� juridic� român�;”



                       ..............
        Având în vedere cele mai sus prezentate precum �i prevederile legale
incidente în spe��, se re�ine c�  în mod legal organele de control fiscal au aplicat
cota de  impozitare 16% începând cu data de 01.01.2006 �i  urmeaz� a se
respinge ca neântemeiat� contesta�ia privind suma total� de ... lei reprezentând
diferen�e la impozitul pe venituri dividende în sum� de ... lei �i major�rile de
întârziere aferente în cuantum total de ... lei pentru anul fiscal 2005.
                Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.216, alin.1 din
O.G.92/21.12.2003, privind Codul de procedur� fiscal� R, se
           
                                                       DECIDE:
                
            Art.1 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL
pentru suma total� de ... lei reprezentând: ... lei diferen�e impozit pe venituri din
dividende pentru anul fiscal 2005 �i ... lei major�ri de întârziere aferente (... lei
dobânzi �i ... lei penalit��i).
             Art.2 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.

                                          DIRECTOR  COORDONATOR,
                                                 


