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Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor a
fost sesizata de catre Administratia finantelor publice Brasov, privind solutionarea
contestatiei formulata de catre X domiciliata în municipiul Brasov.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei finantelor publice Brasov prin Decizia referitoare la obligatiile  de plata
accesorii nr.../06.10.2008 , privind majorari de intarziere stabilite ca datorate in suma de .. lei.
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 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.       

I. Petenta X  contesta suma de .. lei stabilita prin Decizia referitoare la obligatiile  de
plata accesorii nr. .../06.10.2008 reprezentând majorari de intarziere  pentru neachitarea la
termen a platii anticipate reprezentand impozitul pe venit din profesii liberale pe trim III
2008 , motivând urmatoarele:

Contribuabila mentioneaza ca a informat Administratia Finantelor Publice Brasov ,
prin adresa nr. .../26.09.2008 ca a achitat impozitul de.. lei cu chitanta seria TSA nr.
.../09.09.2008 .

Petenta sustine ca a fost informata telefonic de faptul ca banii au fost virati in contul
impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor si nu in contul privind activitatile
independente .   

Fata de aceasta situatie , petenta apreciaza ca eroarea de plata se datoreaza fie unei
sincope in sistemul informational fie omisiunii unui salariat de a modifica in evidenta
electronica natura impozitului pe care-l plateste din moment ce , pe baza CNP prezentat la
ghiseu i-a fost eliberat documentul  pe calculator cu care s-a prezentat la trezorerie si a platit .

Contribuabila mentioneaza ca prin adresa nr. .../03.10.2008 a solicitat compensarea
sumei .

Avand in vedere cele motivate , petenta considera ca majorarea de intarziere de ... lei
nu este datorata .

II.Organul de inspectie fiscala din cadrul Administratiei  Finantelor Publice Brasov ,
in temeiul art. 88 lit.c) si art.119 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,cu
modificarile si completarile ulterioare , pentru plata cu intarziere a impozitelor , taxelor ,
contributiilor datorate bugetului general consolidat a  emis Decizia referitoare la obligatiile  
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de plata accesorii nr. .../06.10.2008 prin care s-au stabilit majorari de intarziere in  suma de ..
lei calculate pentru 21 zile , in perioada 16.09.-06.10.2008 , aferente debitului de .. lei
reprezentand debitul la platile anticipate pentru trim III 2008 din impozitul pe venituri din
profesii liberale si comerciale , obligatie individualizata prin Decizia de impunere pentru plati
anticipate nr..../13.03.2008.

Petenta mentioneaza prin adresa nr. ../26.09.2008 faptul ca a achitat debitul de.. lei cu
chitanta seria TSA nr. .../09.09.2008.

III. Avand in vedere constatarile organului de impunere fiscala, sustinerile petentei,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare in
perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca D.G.F.P.Brasov prin biroul de
solutionare a contestatiilor se poate investi  in solutionarea pe fond a cauzei in conditiile
in care obligatia de plata reprezentand majorari de intarziere a fost stinsa iar
contestatia a ramas fara obiect . 

In fapt petenta a platit cu chitanta  nr.../09.09.2008 , suma de ... lei datorata  pentru
platile anticipate din impozitul pe venit din activitati independente pentru trim III 2008 eronat
,in contul de impozit din cedarea folosintei bunurilor.Astfel , plata efectuata nu a stins in mod
corect obligatia contribuabilului ea inregistrandu-se ca plata efectuata in plus in contul de
impozit pentru cedarea folosintei bunurilor.

Organul de inspectie fiscala din cadrul Administratiei  Finantelor Publice Brasov , in
temeiul art. 88 lit.c) si art.119 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,cu
modificarile si completarile ulterioare , pentru plata cu intarziere a impozitelor , taxelor ,
contributiilor datorate bugetului general consolidat a  emis Decizia referitoare la obligatiile  
de plata accesorii nr. .../06.10.2008 prin care s-au stabilit majorari de intarziere in  suma de ..
lei calculate pentru 21 zile , in perioada 16.09.-06.10.2008 , aferente debitului de ... lei
reprezentand debitul la platile anticipate pentru trim III 2008 din impozitul pe venituri din
profesii liberale si comerciale.

Petenta a instiintat  organul fiscal competent,  prin adresa nr..../26.09.2008 , de faptul
ca a achitat debitul de... lei cu chitanta seria TSA nr. .../09.09.2008.

In speta sunt aplicabile prevederile O.M.F.P. Nr. 1311/25.04.2008 pentru aprobarea
procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori
privind obligatiile fiscale care precizeaza:

“1.1. Îndreptarea erorilor materiale din documentele de plat� întocmite de debitori
se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, potrivit legii, conform
prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    1.2. Prezenta procedur� de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plat�
întocmite de contribuabil se aplic� în urm�toarele situa�ii:
    a) plata obliga�iilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunz�tor ori
utilizând un cod fiscal eronat;”

Organul fiscal , dupa verificarea in evidentele fiscale a erorilor semnalate a urmat
procedura de la pct. 3.3, pct  4.1, pct.4.2, pct.4.3 din O.M.F.P. Nr. 1311/25.04.2008 pentru
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aprobarea procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de
debitori privind obligatiile fiscale care specifica:
  

“3.3. Organul fiscal va verifica în eviden�ele fiscale existen�a erorilor semnalate de
contribuabili, îndeplinirea condi�iilor prev�zute la pct. 1.2 �i a celor de creditare a contului
bugetar �i de debitare a contului pl�titorului, urmând a se întocmi un referat cu propuneri de
solu�ionare a cererii debitorului, respectiv de îndreptare a erorilor din documentul de plat�.
Referatul va fi aprobat de c�tre conduc�torul organului fiscal competent în administrarea
contribuabilului, potrivit legii.
    4.1. Dup� aprobarea referatului prev�zut la pct. 3.3, organul fiscal competent va întocmi
nota privind corec�ia erorilor materiale din documentele de plat� întocmite de debitori prin
care s-au achitat obliga�ii fiscale, al c�rei model este prev�zut în anexa nr. 2, în 3
exemplare. Nota privind corec�ia erorilor materiale din documentele de plat� întocmite de
debitori prin care s-au achitat obliga�ii fiscale se aprob� de conduc�torul unit��ii fiscale.
    4.2. Nota privind corec�ia erorilor materiale din documentele de plat� întocmite de
debitori prin care s-au achitat obliga�ii fiscale se transmite unit��ii de trezorerie �i
contabilitate public�, în vederea oper�rii corec�iei în conturile bugetare corespunz�toare.
    4.3. Unitatea de trezorerie �i contabilitate public� efectueaz� stornarea pl��ii eronate �i
înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunz�toare cu data pl��ii indicat� în anexa
nr. 2, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei prev�zute la pct. 4.1 data la care s-a efectuat
aceast� opera�iune �i re�ine un exemplar, restituind organului fiscal competent dou�
exemplare.”

 Din verificarea efectuata de organul fiscal a rezultat ca suma datorata pentru
impozitul pe venitul din activitati independente  pentru trim III  a fost platita eronat in contul
de impozit pentru cedarea folosintei bunurilor , motiv pentru care contribuabila a fost
indrumata sa intocmeasca cererea de indreptarea erorii materiale din cuprinsul documentului
de plata  in conformitate cu prevederile O.M.F.P. Nr. 1311/25.04.2008 pentru aprobarea
procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori
privind obligatiile fiscale, mai sus enuntate. 

Pentru indreptare a erorii materiale din documentul de plata organul fiscal a intocmit
Nota de compensare nr..../08.10.2008, fara ca in cuprinsul acestui document sa faca
mentiunea “compensarea se va efectua cu data platii” in conformitate cu prevederile alin 4.3
din Anexa la OMFP nr. 1311/25.04.2008 pentru aprobarea procedurii de indreptare a erorilor
materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale astfel incat
unitatea de trezorerie a efectuat compensarea cu data intocmirii Notei de compensare ,
respectiv cu data de 09.10.2008.

In scopul reglementarii situatiei create si a scaderii majorarilor care nu erau datorate
organul de executare a intocmit in data de 22.10.2008  , Referatul cu propunerile de
solutionare nr. ...A/22.10.2008, iar in urma aprobarii de catre conducerea societatii suma de ..
lei , contestata, reprezentand majorari de intarziere a fost scazuta din evidenta analitica.

In consecinta avand in vedere cele prezentate ,si faptul ca suma de .. lei a fost scazuta
din evidenta analitica pe platitori , obligatia de plata fiind stinsa prin Borderoul de scadere ,
urmeaza a se respinge  contestatia  ca ramasa  fara obiect.
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DIRECTOR EXECUTIV,
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