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 DECIZIA Nr . 3 / ....2011
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C.  ...  S.R.L.
  impotriva Instiintarii privind stingerea creantelor fiscale nr. .../....2010

                     emisa de  Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - 
                              Administratia finantelor publice a orasului Voluntari                 

    Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata prin
adresa inregistrata sub nr..../....2010 cu privire la contestatia formulata de  S.C. ...
S.R.L., cu sediul social in ..., judetul Ilfov, CIF: RO ..., impotriva Instiintarii privind
stingerea  creantelor  fiscale  nr..../....2010  emisa  de  Directia  generala  a  finantelor
publice a judetului Ilfov - Administratia finantelor publice a orasului Voluntari.

Contestatia se refera la suma totala de ... lei, reprezentand:
      Impozit pe profit pe trim. II 2010:   ... lei;  
      Majorari de intarziere aferente impozitului pe profit:   ... lei;   

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206,
art.  207  alin.(1)  si  art.  209  alin.(1)  lit.a)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata, constatandu-se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat.
        -contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual;

-contestatia se refera la sumele stabilite prin Instiintarea privind stingerea
creantelor fiscale nr..../.....2010.

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G.
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin
Biroul solutionare contestatii, este legal investita sa solutioneze pe fond contestatia
formulata de S.C. .... S.R.L. .
                                                                                                          

 I. Prin contestatia formulata,  societatea considera ca nu i  se poate imputa
“creanta instituita, deoarece suma imputata (in totalitatea ei) a fost virata la bugetul
de stat cu OP nr.... din ....2010 ...”.
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 II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, inregistrat sub nr....
din data .....2010 intocmit de Compartimentul evidenta platitori persoane juridice se
precizeaza ca “in momentul de fata, S.C. .... SRL (C.I.F.: ...), nu este inregistrata
cu nicio  obligatie  de plata  neachitata”.  Referitor  la  suma contestata  de  ...  lei
impozit pe profit organele fiscale precizeaza ca aceasta suma a stins obligatia de plata
a  impozitului  declarat  de  petenta  pentru  trimestrul II  2010,  dar  pentru  plata  cu
intarziere,(scadenta  era  la  data  de  25.07.2010,  plata  fiind  efectuata  la  data  de
25.....2010), s-au calculat majorari de intarziere in suma de ... lei, suma de asemenea
stinsa prin plata si, in consecinta, se propune respingerea contestatiei.
          
          III.  Luand in considerare  sustinerile organului de control,  argumentele
invocate de petenta in sustinerea cauzei si documentele existente la dosarul cauzei, se
retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca  S.C. .... S.R.L. datoreaza accesoriile
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../....2010, in
conditiile in care societatea a achitat cu intarziere impozitul pe profit datorat
pentru trimestrul I si II 2010,  accesorii stinse prin plata si comunicate petentei
prin Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale contestata.
                       

In fapt, 
          La data de ....2010 a fost generata Instiintarea privind stingerea creantelor
fiscale nr.... pentru suma totala de ... lei, reprezentand impozit pe profit pe trimestrul
II 2010, in suma de ...  lei si accesorii  aferente in suma de ...  lei.  Sumele au fost
generate pe baza declaratiilor depuse de societatea contestatoare avandu-se in vedere
si sumele  achitate  de  catre  aceasta,  respectiv  suma  de ...  lei  achitata  cu  OP
nr..../....2010.                      
             Avand in vedere faptul ca petenta a achitat cu intarziere impozitul pe profit
aferent trimestrului I si II 2010, rezulta ca aceasta datora si majorari de intarziere,
(sumele, atat debitul cat si accesoriile fiind stinse prin plata) urmeaza a se respinge in
totalitate, ca neintemeiata, contestatia formulata de S.C. ...  S.R.L.
          

In drept,  
    In cauza de fata sunt incidente prevederile art.115 alin.(1) lit.b), art.119

alin.(1),  art.120  alin.(1)  din  Ordonanta  Guvernului nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum
urmeaza:       
       „ART. 115
      Ordinea stingerii datoriilor
    (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii
şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting
datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte
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contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către
organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea
ordine: ...
          [...]
     b) obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepţia
cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile  art. 169 în
mod corespunzător. ... ;
        [...]
       ART. 119
      Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (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.”                    

  
     Pentru considerentele  aratate  in  continutul  prezentei  decizii,  in  baza  art.115
alin.(1) lit.b), art.119 alin.(1) si art.120 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind  Codul  de  procedura  fiscala  si  in  temeiul  art.216  alin.(1)  din  Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu
modificarile si completarile ulterioare, se
                                              
                                                      DECIDE :

         Se respinge in totalitate, ca neintemeiata, contestatia formulata de  S.C.  ....
S.R.L.  impotriva Instiintarii privind stingerea creantelor fiscale nr..../....2010 emisa
de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - Administratia finantelor
publice a orasului Voluntari, pentru suma totala de ... lei,  reprezentand impozit pe
profit si majorari de intarziere aferente, sume stinse prin plata.  

  Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la instanta de contencios
administrativ competenta, in conditiile legii.

DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                 

                                                                                    


