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D E C I Z I A   N R. .... din ........2010

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC xx SA din B...,
jud. Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea
sub nr. .../ ......2010.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de SC xx
SA cu sediul în loc.B......, jud. Vâlcea, CUI ... cu contestaŃie înregistrată sub nr. .../ ...2010.

ContestaŃia are ca obiect suma de ... lei  stabilită prin Decizia de impunere privind
obligaŃiile stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale emisă de AdministraŃia FinanŃelor
Publice B., judeŃul Vâlcea sub nr. .... din .....2010 şi comunicată petentei sub semnătură la
data de .....2010, reprezentând  :

- ... lei majorare de întârziere - accidente de muncă;

- ... lei penalitate de întârziere - accidente de muncă;

- ... lei majorare de întârziere - CAS angajat;

- ... lei penalitate de întârziere - CAS angajat;

-... lei majorare de întârziere - CAS angajator;

-... lei penalitate de întârziere - CAS angajator;

-... lei majorare de întârziere - salarii;

-... lei penalitate de întârziere - salarii;

- ... lei majorare de întârziere - sănătate angajat;

- ... lei penalitate de întârziere - sănătate angajat;

- ... lei majorare de întârziere - sănătate angajator;

- ... lei penalitate de întârziere - sănătate angajator;

- ... lei majorare de întârziere - sănătate concediu medical;

- .... lei majorare de întârziere - şomaj angajat;

- ... lei penalitate de întârziere - şomaj angajat;

- ... lei majorare de întârziere - şomaj angajator;

- ... lei penalitate de întârziere - şomaj angajator.
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ContestaŃia a fost introdusă de I.I. administrator, reprezentant legal al SC XX SA
B., jud. Vâlcea, semnată de acesta şi confirmată cu ştampila societăŃii, fiind îndeplinite
astfel dispoziŃiile art. 206 lit. e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, şi a fost depusă termenul de 30 de zile prevăzut la art. 207 alin. (1) din
acelaşi act normativ.

Astfel, Decizia de impunere privind obligaŃiile stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei
fiscale emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice B., judeŃul Vâlcea sub nr. ... din ....2010
a fost comunicată contribuabilului la data de ....2010, conform semnăturii de pe
confirmarea de primire  existentă în copie la dosarul cauzei, iar contestaŃia a fost depusă
la DirecŃia FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea în data de ....2010, fiind înregistrată sub
nr. ..., conform ştampilei aplicată pe aceasta.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de SC XX SA B...  înregistrată sub nr. 22727/ 19.04.2010 pentru
suma de ... lei.

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Din analiza documentelor existente la dosarul ca uzei se constat ă
urm ătoarele:

A. SC XX SA B., jud. Vâlcea  contest ă Decizia de impunere privind obliga Ńiile
fiscale stabilite în urma corec Ńiilor eviden Ńei fiscale nr. .. din ...2010, emis ă de
Administra Ńia Finan Ńelor a ora şului B., motivând urm ătoarele :

Petenta precizează că debitele stabilite sunt din anul 2005 (29.12.2005), ceea ce a
dus la calcularea unor sume foarte mari ca accesorii (majorări şi penalităŃi), societatea
neavând nici o vină în această eroare. 

Petenta arată că prin adresa nr. .../ ....2005, înregistrată la AFP B. sub nr..../
....2005, a solicitat efectuarea unui control pentru a stabili corect debitele restante faŃă de
bugetele speciale, în speŃă bugetul asigurărilor sociale de sănătate, având în vedere pe
de o parte declaraŃia inventar depusă de societate la organul fiscal teritorial şi, respectiv
adresa A.V.A.S. nr. ..../..... din .......2004.

Petenta arată că prin adresa nr. ..../......2005 a cerut, ca în urma verificării fiscale,
să i se acorde o esalonare la plată a debitelor restante, cu specificarea înregistrării duble
a obligaŃiilor datorate la fondul de sănătate.

Petenta menŃionează că, urmare solicitărilor menŃionate mai sus, nu a fost
efectuată nici o verificare fiscală pe perioada 2005 - feb. 2010.

Petenta precizează că în data de ....2005 a achitat la AFP B. suma de ... lei,
operaŃiune confirmată prin Procesul-verbal de distribuirea sumei rezultată din executarea
silită nr. ... din ......2005 şi prin extrasului de cont emis de Trezoreria B...

Petenta susŃine că prin adresa nr. ... din .....2006 societatea a comunicat
AdministraŃiei FinanŃelor Publice a oraşului B.. existenŃa anumitor diferenŃe de obligaŃii în
ceea ce priveşte contribuŃiile de sănătate între fişa sintetică editată de organul fiscal la
data de ....2006 faŃă de cea editată la data de .....2006, sesizare la care nu s-a primit nici
un răspuns în scris.

Petenta precizează că organele fiscale au explicat verbal că diferenŃele sunt
rezultatul unor compensări efectuate de AFP B... faŃă de datoriile plătite la A.V.A.S. pentru
fondul de sănătate şi care fuseseră înregistrate şi la organul fiscal teritorial.
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Petenta susŃine că îşi demonstrează buna credinŃă relativ la achitarea datoriilor faŃă
de bugete prin somaŃia nr. .../....2007 emisă de AFP B.., pe care o anexează în copie.
Deasemenea, petenta invocă şi certificatele de atestare fiscală nr. .../ ...2007 şi nr. ../
...2009, ce i-au fost emise de AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului B..., care atestă
că societatea nu înregistrează datorii la bugetul statului.

În consecinŃă, SC XX SA B... contesta în totalitate majorările şi penalităŃile de
întârziere calculate la data deciziei de impunere, iar pentru sumele ce dovedesc debitele
solicită reverificarea acestora întrucât susŃine înregistrarea dublă a acestora (atât în
evidenŃa A.V.A.S., cât şi a AFP B..). 

B. Din actul administrativ fiscal contestat rezult ă urm ătoarele :

SC XX SA are sediul în oraşul B.., bl. ..., sc. .., ap. .., jud.Vâlcea şi are Cod de
înregistrare fiscală RO ..... .

Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor
eviden Ńei fiscale nr. ... din ....2010, emisă de AdministraŃia FinanŃelor a oraşului B.. şi
comunicată petentei sub semnătură la data de ....2010, au fost calculate majorari şi
penalităŃi de întârziere în sumă totală de ... lei  din care : ... lei majorare de întârziere
aferentă fondului de accidente de muncă; .. lei penalitate de întârziere aferentă fondului
de accidente de muncă; .. lei majorare de întârziere aferentă CAS angajat; .. lei penalitate
de întârziere aferentă CAS angajat; .. lei majorare de întârziere aferentă CAS angajator; ..
lei penalitate de întârziere aferentă CAS angajator; .. lei majorare de întârziere aferentă
contribuŃiei pentru salarii; ... lei penalitate de întârziere aferentă contribuŃiei pentru salarii;
... lei majorare de întârziere aferentă contribuŃiei pentru sănătate angajat; ... lei penalitate
de întârziere aferentă sănătate angajat; .. lei majorare de întârziere aferentă sănătate
angajator; .. lei penalitate de întârziere aferentă sănătate angajator;.. lei majorare de
întârziere aferentă sănătate concediu medical; .. lei majorare de întârziere aferentă şomaj
angajat; .. lei penalitate de întârziere aferentă şomaj angajat;... lei majorare de întârziere
aferentă şomaj angajator; .. lei penalitate de întârziere aferentă şomaj angajator, rezultate
în urma corecŃiei evidenŃei pe plătitori persoane juridice, ca urmare a preluării eronate a
plăŃilor din data de 29.12.2005 efectuate de contribuabil în contul bugetului general
consolidat, în temeiul Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2144/ 2008.

II. Luând în considerare constat ările organului fiscal de impunere, motiva Ńiile
invocate de petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada supus ă impunerii se re Ńin urmatoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă suma totală de .... lei  reprezentând majorări şi penalităŃi de întârziere
calculate ca urmare a corecŃiei evidenŃei pe plătitori persoane juridice este legal stabilită în
sarcina SC XX  SA B....., judeŃul Vâlcea.

În fapt,  

Urmare înfiinŃării popririi pe conturile bancare deŃinute de debitorul SC XX SA B.
materializată prin adresa de înfiinŃare a popririi nr. .../ ....2005 emisă de AFP B.., în data
de 29.12.2005 a fost încasată în contul obligaŃiilor restante datorate bugetului de stat
suma totală de ... lei, conform extrasului de cont emis de Trezoreria B...

În aceeaşi dată, respectiv 29.12.2005, în baza Procesului-verbal privind eliberarea
sau distribuirea sumei rezultată din executarea silită înregistrat sub nr. ... din 29.12.2005,
AFP B... a procedat la distribuirea sumei totale încasate pentru stingerea creanŃelor
fiscale faŃă de debitorul SC XX SA, conform titlurilor executorii nr. ..... din data de ....2005.
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Astfel, conform Procesului-verbal privind distribuirea sumei de .... lei  rezultată din
executare silită, au fost stinse în acelaşi cuantum următoarele creanŃe fiscale datorate de
debitorul SC XX SA creditorului AFP B... :

- CAS angajator - debit - suma de ... lei;

- CAS angajator - dobânzi - suma de .... lei

- CAS angajator - penalităŃi - suma de .... lei

- CAS asiguraŃi - debit - suma de ... lei

- CAS asiguraŃi - dobânzi - suma de ...... lei

- CAS asiguraŃi - penalităŃi - suma de .... lei

- fond risc şi accid. - debit - suma de ..... lei

- fond risc şi accid. - dobânzi - suma de ..... lei

- CASS angajator - debit - suma de ..... lei

- CASS angajator - dobânzi - suma de ..... lei

- CASS  angajator - penalităŃi - suma de ....... lei

- CASS asiguraŃi - debit - suma de ...... lei

- CASS asiguraŃi - dobânzi - suma de ..... lei

- CASS asiguraŃi - penalităŃi - suma de ...... lei

- sănătate concediu medical - debit - suma de .... lei

- imp. venit salarii - debit - suma de .... lei 

- imp. venit salarii - dobânzi - suma de .... lei

- imp. venit salarii - penalităŃi - suma de ..... lei

- şomaj angajator - debit - suma de .... lei

- şomaj angajator  - dobânzi - suma de...... lei

- şomaj asiguraŃi - dobânzi - suma de ..... lei

- şomaj asiguraŃi - penalităŃi - .... lei.

În baza procesului-verbal menŃionat, serviciul evidenŃă pe plătitori din cadrul AFP B
a procedat la descărcarea plăŃilor în evidenŃa fiscală, suma de ... lei fiind însă operată de
mai multe ori (trei ori) pe codul fiscal al plătitorului SC XX SA B., astfel cum a fost
individualizată pe fiecare tip de impozit sau contribuŃie.

Pentru corecŃia erorii materiale produsă în evidenŃa fiscală (triplarea încasărilor din
data de 29.12.2005), organele fiscale au procedat la debitarea pe codul fiscal al
plătitorului SC XX SA B..., ca şi obligaŃii de plată, a unor sume la nivelul plăŃilor
descărcate eronat, la sursa de impozit, taxa, contributie, unde s-a produs eroarea de
debitare a sumelor încasate şi ulterior au efectuat simularea stingerii creanŃelor în
evidenŃa fiscală a plătitorului persoană juridică.

Întrucât, în evidenŃa pe plătitori, operatorul economic figura cu plăŃi în plus pe codul
său fiscal, urmare corecŃiei efectuate, au rezultat diferenŃe de debite rămase neachitate şi,
de asemenea, majorări şi penalităŃi de întârziere calculate ca urmare a neachitării la
termen sau a plăŃii cu întârziere a acestora.

În perioada cuprinsă între data de 29.12.2005 şi până în momentul efectuării
corecŃiei (24.02.2010), societatea şi-a individualizat obligaŃiile fiscale principale prin
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depunerea declaraŃiilor privind impozitele, taxele şi contribuŃiile datorate bugetului general
consolidat aşa cum se precizeaza si in punctul de vedere exprimat de AFP B... relativ la
soluŃionarea contestaŃiei formulate de SC XX SA B..., prin adresa nr. .../ ...2010, astfel :

"Întrucât prin programul informatic s-a emis "decizia de impunere privind obligaŃiile
fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale" şi nu "decizie de corecŃie erori
materiale", s-a comunicat agentului economic prin adresa nr. .../ ....2010 obligativitatea
înregistrării în evidenŃa contabilă numai a accesoriilor calculate, nu şi a debitelor
specificate prin decizie.

MenŃionăm că debitele datorate şi neachitate sunt evidenŃiate în contabilitatea
agentului economic(..)."

Pentru diferen Ńele de accesorii în sum ă total ă de .... lei,  rezultate în urma
efectuării corecŃiei fişei pe plătitor, Serviciul evidenŃă pe plătitori din cadrul AdministraŃiei
FinanŃelor Publice B.. a întocmit şi editat Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale
stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ..../....2010 în temeiul OMF nr. 2144/ 2008,
comunicată contribuabilului la data de ....2010, conform recomandatei nr. ... şi a
confirmării de primire, anexate la dosar.

În drept,  

Art. 85 alin. 1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură
fiscală precizează :

"Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat
se stabilesc astfel  :

a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);

b) prin decizie  emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri."

FaŃă de cele de mai sus, se reŃine ca impozitele, taxele şi alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc prin decizie de impunere sau se declară de
contribuabil potrivit legii.

De asemenea, la art. 88 din acelaşi act normativ se precizează că :

"Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:

a) deciziile privind rambursări de taxa pe valoare adăugată şi deciziile privind
restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale bugetului general consolidat;

b) deciziile referitoare la bazele de impunere;

c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii;

d) procesele-verbale prevăzute la art. 142 alin. (6) şi art. 168 alin. (2);

e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere."

   Drept urmare, potrivit celor de mai sus, rezulta că sunt asimilate deciziilor de impunere
şi următoarele acte administrative fiscale: deciziile privind rambursări de taxa pe valoare
adăugată şi deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale
bugetului general consolidat, deciziile referitoare la bazele de impunere, deciziile
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, procesele-verbale prevăzute la art. 142 alin. (6)
şi art. 168 alin. (2) şi deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.

Concluzionând, se reŃine că în materia impunerii, legiuitorul a prev ăzut în mod
expres şi limitativ, o anumit ă categorie de acte administrative fiscale prin care  se
stabilesc obliga Ńii bugetare suplimentare, dispozi Ńii de la care nu se poate deroga în
mod unilateral.
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Organele fiscale teritoriale au emis Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. .../......2010, prin care au stabilit diferente in
plus de obligatii fiscale constind in :  impozit pe venituri din salarii si contributii la fondurile
speciale ( debit ) in suma totala de ... lei si accesorii aferente acestora constind in majorari
si penalitati de intirziere in suma de ... lei, in temeiul OMFP 2144/2008.

 Ordinul Ministrului FinanŃelor nr. 2144/ 2008, invocat priveste organizarea
Sistemului de administrare a creantelor fiscale si este emis in temiul art.11 alin (4) din
HGR 386/2007privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor cu
modificrile si completarile ulterioare si avind in vedere modificarile si completarile aduse
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

 La art.1 alin (3) din OG 92/2003 rep privind Codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare este definita notiunea de administrare a impozitelor,
taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat astfel :

“(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat se întelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele
fiscale în legatura cu:

    a) înregistrarea fiscala;

    b) declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si
a altor sume datorate bugetului general consolidat;

    c) solutionarea contestatiilor împotriva actelor administrative fiscale.”

 Ordinul Ministrului FinanŃelor nr. 2144/ 2008 relativ la Procedura de corectie a
evidentei fiscale în cazul erorilor , la pct. III.1.2,  stipuleaza ca “Erorile  materiale
generate de organul fiscal  pot  proveni si în alte situatii în care se constata erori în
distribuirea si stingerea  sumelor platite în contul unic, inclusiv cele generate de organul
fiscal în evidenta analitica pe platitor(..)”

    La pct.III.1.2.2.1.1 din acelasi ordin : Corect area erorilor materiale rezultate [...] in
situatii in care se constata erori in distribuirea si stingerea sumelor platite in contul
unic, inclusiv cele generate de organul fiscal in e videnta analitica pe platitori  se
mentioneaza  :

“B3) Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori efectueaza urmatoarele
operatiuni in cazul erorilor de distribuire generate de catre organul fiscal:     

- emite, in 2 exemplare, Nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de
stingere a sumelor platite in contul unic (model an exa nr.5d),  care se transmite
unitatile de trezorerie si contabilitate publica;  

- unitatea de trezorerie va reconstitui integral suma în contul unic din care s-a realizat
distribuirea si va retransmite fisa cu încasarile realizate in contul unic; 

- dupa primirea fisei cu încasarile initiale realizate in conturile unice, compartimentul cu
atributii de evidenta pe platitori va proceda la distribuirea sumelor in conturile
corespunzatoare de venituri bugetare, in conditiile legii; 

- unitatea de trezorerie va transmite informatic fisa cu încasarile realizate în conturile
corespunzatoare de venituri bugetare;

- dupa primirea fisei cu corectiile efectuate,  compartimentul cu atributiile de evidenta
pe platitori va proceda la lansarea procedurii de s imulare si efectueaza stingerile
conform criteriilor stabilite prin procedura de sim ulare;
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- editeaza fisa pe platitor simulata;

- compara cele 2 fise si stabileste eventuale diferente de creante fiscale;

- întocmeste borderoul de debitare/scadere cu diferentele de cr eante fiscale
corelate ; 

- editeaza in 2 exemplare , prin functia informatica  „Decizia de corectie”  – model
anexa nr. 15 cu eventualele diferente de creante fiscale accesorii rezultate; 

- comunica contribuabilului un exemplar original al  „Deciziei  de corectie”  – model
anexa nr. 15, iar celalalt exemplar se va arhiva la dosarul fiscal al contribuabilului."

FaŃă de cele prezentate mai sus, se reŃine că potrivit procedurilor stipulate de OMF
2144/2008, în situaŃia în care se constată erori in distribuirea si stingerea sumelor
platite in contul unic, inclusiv cele generate de organul fiscal in evidenta analitica pe
platitori, pentru corectarea acestora, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori
efectueaza anumite operatiuni din care demn de retinut in speta  sunt :

-  emiterea, in 2 exemplare, a Notei privind anularea operatiunilor de distribuire si de
stingere a sumelor platite in contul unic, care se transmite trezoreriei;

- stabilirea eventualelor diferente de creante fiscale dupa parcurgerea procedurii de
simulare, întocmirea borderoului de debitare/scadere cu diferentele de creante fiscale
corelate şi editarea în 2 exemplare a "Decizi ei de corec Ńie",  din care un exemplar se
comunică contribuabilului. 

Relativ la " Procedura de simulare ", la punctul III.1.2.2.3. din Ordinul Ministrului
FinanŃelor nr. 2144/ 2008, sunt stipulate următoarele :

"Procedura de simulare se aplica pentru îndreptarea erorilor prevazute la Cap.
III.1.2,[...]  si în cazul erorilor de distribuire  fie ca urmare a erorilor din documentele de
plata, fie urmare a constatarilor din oficiu de catre orga nele fiscale .

Procedura de simulare, ca functie informatica se lanseaza astfel:

B) Simularea în aplicatia informatica OBLIG, daca plata/ declaratia / decontul TVA
depuse cu întârziere/decizia/declaratia corectata/ rectificata prin diminuare/suplimentare
a creantelor fiscale au fost înregistrate înainte de 01.01.2006, prin refacerea evidentei
fiscale de la data scadentei creantelor fiscale pentru care s-a stabilit diferenta  pâna la
31.12.2005 si apoi simularea în aplicatia informatica SIACF pâna la data efectuarii
corectiei. [..]

Pentru aceasta, se efectueaza urmatorii pasi :

b1. se editeaza fisa pe platitor OBLIG  la 30.06.2005 si  la 31.12.2005 daca
eroarea s-a produs înainte de 30.06.2005; în caz contrar se editeaza fisa pe platitor
numai la 31.12.2005;

  b2. se anuleaza deciziile referitoare la obligatia de plata accesorii generate
începând cu data producerii evenimentului pâna la 31.12.2005;

  b3. se înregistreaza în sistem  corectia erorii materiale – debitarea/scaderea
creantelor declarate cu întârziere/ corectate/rectificate si  înregistrarea/stornarea platilor
corectate ;

 b4. se genereaza deciziile referitoare la obligatia  de plata accesorii la
aceleasi date prevazute la pct b1.2;

  b5. se editeaza fisa pe platitor  simulata în mod similar cu pct.b1.1;
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 b6. se compara fisa initiala la 31.12.2005 cu cea simulata la aceeasi data
stabilindu-se eventualele diferente.”

Din cele prezentate mai sus, se reŃine că în derularea operaŃiunilor de corecŃie,
următorul pas este declanşarea procedurii de simulare. Aceasta constă în speŃă, în
parcurgerea următoarelor etape : editarea fisei pe platitor la data de 31.12.2005,
stornarea platilor corectate , generarea deciziil or  referitoare la obligatia de plata
accesori i, editarea fisei pe plătitor simulată şi compararea cu fisa iniŃiala, stabilirea
eventualelor diferen Ńe.

Se specifică deasemenea in mod expres , că deciziile referitoare la obliga Ńiile
de plat ă accesorii  se emit la data efectuării simulării pentru tipul de creanŃă pentru care
urmează a se realiza corectia.

Astfel, la Capitolul III. Proceduri pentru administrarea creantelor fiscale,
respectiv la punctul III.1.1. privind  "Procedura de emitere si transmitere a deciziilor
referitoare la obligatiile de plata accesorii",  găsim stipulate următoarele :

"Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit:        (..)

e.) la data efectu ării simul ării  pentru tipul de creanŃă pentru care urmează a se realiza
corectia se generează de catre compartimentul corespunzator;(...)

i.) conform Procedurii de simulare, numai pentru tipul de impozit în cadrul caruia se
efectueaza corectia (generate de catre compartimentul corespunzator selectând data la
care se doreste generarea;(...)"

FaŃă de cele prezentate şi având în vedere documentele aflate la dosarul cauzei se
reŃine pe de o parte că procedura de corectie a erorii produsă în evidenŃa pe plătitori
persoane juridice derulată de către AFP B.., nu a fost respectata, deoarece procedura de
simulare prevăzută de OMF 2144/ 2008 prevede stornarea plăŃilor descărcate eronat în
evidenŃa pe plătitori şi nu, cum s-a procedat în speŃă, prin debitarea unor sume la nivelul
plăŃilor .

Pe de alta parte, organele fiscale din cadrul AFP Berbeşti au stabilit  prin decizia de
impunere ....../....2010:

-  diferenŃe în plus de obligaŃii de plată în sumă de .... lei, reprezentând accesorii
rezultate în urma corecŃiei efectuate în evidenŃa fiscală, fara a se emite decizii de calcul
accesorii  , precum si 

- diferente in plus de debite, obligatii principale, reprezentind impozit pe venituri din salarii
si contributii la fondurile speciale in suma de .... lei, desi societatea şi-a individualizat
obliga Ńiile fiscale principale prin depunerea declara Ńiilor în perioada 29.12.2005 şi,
respectiv, 05.02.2010 , reprezentând data când s-a produs eroarea de preluare a
încasărilor pe codul fiscal al contribuabilului în cauză în evidenŃa pe plătitor persoană
juridică şi data când s-a procedat la efectuarea propriu-zisă a corecŃiei.

        Analizind modelul formularului DECIZIE DE CORECTIE prevazut la anexa 15 din
OMF 2144/ 2008, rezulta ca la pct.2 al CAP II din aceasta intitulat “ Diferentele de creante
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale au fost determinate, dupa cum
urmeaza :” are urmatoarea rubricatie :

1. Creanta fiscala eronata  / Tip de impozit/ suma  / majorari de intirziere /perioada/
nr. Zile/ cota / suma 

2. Creanta fiscala corecta / Tip de impozit/ suma / majorari de intirziere /perioada/ nr.
Zile/ cota / suma  
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Diferenta +/-

       Fata de cele de mai sus, raportat la modul de intocmire al deciziei emisa de organele
AFP Berbesti rezulta ca acest pct.2 al CAP II , reprezinta pct.3 al CAP II, Motivul de fapt.

         In aceste conditii , in lipsa pct.2 al CAP II din decizia de corectie emisa si a celorlate
considerente retinute anterior, organele de solutionare se afla in imposibilitatea de a se
pronunta asupra modului de  stabilire a accesoriilor in suma de.... lei.

Mai mult decât atât, asa cum s-a mentionat anterior, organele de soluŃionare a
contestaŃiei au reŃinut că societatea şi-a individualizat obligaŃiile fiscale principale prin
depunerea declaraŃiilor în perioada 29.12.2005  şi, respectiv, 05.02.2010, reprezentând
data când s-a produs eroarea de preluare a încasărilor pe codul fiscal al contribuabilului în
cauză în evidenŃa pe plătitor persoană juridică şi data când s-a procedat la efectuarea
propriu-zisă a corecŃiei.

În atare situaŃie, din documentele existente  la dosarul cauzei  nu se poate stabili
modul de stingere al obligaŃiilor declarate de contribuabil si pe cale de consecinta al
calculului accesoriilor  al acestora.

Astfel, potrivit art. 119 alin. (1) şi din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură
fiscală: “ (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de
plată, se datorează după aceast termen majorări de întârziere.”

Art. 120  alin. (2) din acelasi act normativ mentioneaza totodata :

“(2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din corectarea
declaraŃiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se
datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenŃa şi până la data stingerii acesteia inclusiv."

Din prevederile legale invocate, se reŃine că sancŃiunea constând în aplicarea de
majorări de întârziere vizează creanŃe bugetare nestinse sau stinse cu întârziere, peste
termenul scadent de plata.

Referitor la termenul de plată al contribuŃiilor sociale administrate de Ministerul
FinanŃelor Publice, art. 111 alin. (6) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură
fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează :

“(6) ContribuŃiile sociale administrate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor, după
calcularea şi retinerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până
la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale."

Referitor la termenul de plată al impozitului pe veniturile din salarii, art. 58 din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
stipulează :

"Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaŃia de a calcula şi de a
reŃine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăŃii acestor venituri,
precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc aceste venituri."

Avind in vedere prevederile legale susmentionate, se retine ca societatea
contestatoare are constituite in evidenta contabila obligaŃiile fiscale principale in cauza,
care au fost declarate prin declaraŃiile privind obligaŃiile de plată la bugetul general
consolidat, ce reprezinta titluri de creanŃă în conf. cu art. 110 alin. (3) din OG nr. 92/ 2003
privind Codul de procedură fiscală :"(3) Titlul de creanŃă este actul prin care se stabileşte
şi se individualizează creanŃa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele
îndreptăŃite, potrivit legii.".
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     Din actul administrativ in cauza, respectiv decizia de impunere ..../....2010, nu rezulta
insa asa, ci dimpotriva ca obligatiile fiscale principale sunt diferente in plus, similar cu
majorarile de intirziere calculate. 

    Prin urmare, se reŃine că baza de calcul a accesoriilor calculate prin Decizia de
impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. .../
05.02.2010 o constituie un debit ( pentru fiecare tip de impozit/ contribuŃie în parte) care
nu poate fi verificat/ identificat în baza documentelor existente la dosarul cauzei (cărei
declaraŃii îi aparŃine), întrucât nu rezultă stingerile efectuate de organul fiscal
(debite/încasări). 

Prin punctul de vedere exprimat de AFP B... relativ la soluŃionarea contestaŃiei
formulate de SC XX SA B..., prin adresa nr. .../ ....2010, aceasta a precizat ca s-a
comunicat agentului economic prin adresa nr. 3185/ 21.04.2010 obligativitatea înregistrării
în evidenŃa contabilă numai a accesoriilor calculate, nu şi a debitelor specificate prin
decizie intrucit acestea sunt evidenŃiate în contabilitatea agentului economic, fapt ce
contravine dispozitiilor codului de procedura fiscala, deoarece un act administrativ fiscal
nu poate fi considerat titlu de creanta doar pentru parte din sumele materializate in
acesta.

     In concluzie,fata de considerentele retinute anterior si avind in vedere ca organele de
soluŃionare se afla în imposibilitatea să se pronunŃe asupra stingerii integrale sau parŃiale
a obligaŃiilor stabilite şi individualizate de contestatoare pentru perioadele la care AFP B...
a calculat accesorii prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma
corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ..../ 05.02.2010, se va face aplicarea prevederilor art. 216
alin. (3) din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora :

" (3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ atacat,
situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în
vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare"

În atare situaŃie, urmeaza a se desfiinŃa Decizia de impunere privind obligaŃiile
fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ..../ ...2010, situatie in care organele
fiscale competente vor reanaliza cauza pentru aceleaşi obligaŃii şi aceeiaşi perioadă care
a făcut obiectul actului atacat, în conformitate cu dispoziŃiile normative incidente în
materie.

Pentru considerentele arătate mai sus în conŃinutul deciziei şi în temeiul art.85 alin.
1 lit.b, art.88, art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (2),art.205 alin.(1); 206 alin (2) şi art.209
alin.(1) lit. a); art.210; art. 211; 213 alin.(1) (3) şi (5) şi art.216 alin.(3) din OG92/2003  
privind Codul de Procedură Fiscală republicată la data de 31.07.2007 se :

                                   

           D E C I D E :

DesfiinŃarea în totalitate a Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în
urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ..../ ...2010, pentru suma  totală de XX lei din care: ...
lei majorare de întârziere aferentă fondului de accidente de muncă; .. lei penalitate de
întârziere aferentă fondului de accidente de muncă; ... lei majorare de întârziere aferentă
CAS angajat; ... lei penalitate de întârziere aferentă CAS angajat; ... lei majorare de
întârziere aferentă CAS angajator; ... lei penalitate de întârziere aferentă CAS angajator;
... lei majorare de întârziere aferentă contribuŃiei pentru salarii; .. lei penalitate de
întârziere aferentă contribuŃiei pentru salarii; ... lei majorare de întârziere aferentă
contribuŃiei pentru sănătate angajat; ... lei penalitate de întârziere aferentă sănătate
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angajat; ... lei majorare de întârziere aferentă sănătate angajator; ... penalitate de
întârziere aferentă sănătate angajator; ... lei majorare de întârziere aferentă sănătate
concediu medical; ... lei majorare de întârziere aferentă şomaj angajat; ... lei penalitate de
întârziere aferentă şomaj angajat; .... lei majorare de întârziere aferentă şomaj angajator;
..... lei penalitate de întârziere aferentă şomaj angajator, stabilite in sarcina SC XX  SA B...
şi refacerea acestora având în vedere considerentele reŃinute în cuprinsul soluŃiei astfel
pronunŃate .

Decizia este definitivă pe cale administrativă şi poate fi atacată în termen de 6 luni
de la data comunicării la Tribunalul Vâlcea.

DIRECTOR   EXECUTIV,

11 / 11


