
ROMANIA - Ministerul  Finantelor Publice 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

                                          
                          
                                    DECIZIA Nr. 16 / 2009

                         privind solutionarea contestatiei formulata de                               
                                                       S.C. ...  S.R.L.
                  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii                
                           aferente obligatiilor fiscale nr.../...2009 emisa de   
                     Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - 
                   Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii - 
                                    Evidenta platitori persoane juridice

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - Biroul solutionare
contestatii a fost sesizat, prin adresa inregistrata sub nr.../...2009, cu privire la
contestatia formulata de S.C. ... S.R.L., cu sediul in ..., Sos. ... nr..., judetul Ilfov,
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr.../...2009 emisa de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov -  
Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii - Evidenta platitori
persoane juridice.

 Contestatia se refera la suma totala de ... lei, din care:   
-  Majorari de intarziere aferente impozitului pe profit    ... lei;
-  Majorari de intarziere aferente TVA                             ... 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 cu modificarile si completarile ulterioare,
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, semnata si stampilata de directorul societatii si
reconfirmata prin adresa nr.../...2009. 

-contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.../...2009 emisa de Directia generala
a finantelor publice a judetului Ilfov -  Administratia finantelor publice pentru
contribuabili mijlocii - Evidenta platitori persoane juridice.
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Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de  S.C.  ... S.R.L.

I. In sustinerea contestatiei, societatea face urmatoarele precizari:
          “ Avand in vedere Decizia nr.../...2009 referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale in urma controlului efectuat sub nr. de
inregistrare .../...2008 va aducem la cunostinta urmatorul fapt: conform codului de
procedura fiscala art.108 - Termenele de plata pct.2 : pentru diferentele de obligatii
fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii,
termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel: a)
daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata
este pana la data de 5 a lunii urmatoare, b) daca data comunicarii este cuprinsa in
intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii
urmatoare. Societatea a primit procesul verbal pe data de ...2008 eronat cel de pe
decizie si s-au achitat obligatiile fiscale accesorii pe data de ...2008 conform OP. Nu
intelegem de ce s-au calculat alte majorari de intarziere pentru perioada
...2008-...2008 cand legea prevede clar termenele de plata”, motiv pentru care se
solicita anularea deciziei nr.../...2009.

     II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, intocmit de
Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii - Serviciul Evidenta
platitori persoane juridice se precizeaza ca Decizia de calcul accesorii nr.../...2009 a
fost emisa conform art.120 alin.1 si alin.2 din OG nr.92/2003 privind codul de
procedura fiscala.

III. Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala,
argumentele invocate de contestatoare in sustinerea cauzei, documentele existente la
dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare la data controlului, se retin
urmatoarele :   
         
         In fapt, prin Raportul de inspectie fiscala nr.../...2008 si Decizia de impunere
nr.../...2008, intocmite de organele de control din cadrul Administratiei finantelor
publice pentru contribuabili mijlocii - Activitatea de inspectie fiscala, comunicate
contestatoarei la data de ...2008 s-au stabilit obligatii suplimentare in sarcina
acesteia, in suma de ... lei, reprezentand urmatoarele:
    Impozit pe profit                                           ... lei;
    TVA                                                               ... lei;
    Majorari de intarziere impozit pe profit          ... lei;
    Majorari de intarziere TVA                           ... lei .
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Atat in Raportul de inspectie fiscala cat si in Decizia de impunere se
precizeaza ca majorarile de intarziere au fost calculate pana la data de ...2008.

De asemenea, la pct. 4 din Decizia de impunere nr.../...2008 se precizeaza
termenele de plata prevazute de art.111 alin.(2) din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.

Contestatoarea si-a achitat, in mod corect, obligatiile fiscale precizate in
Raportul de inspectie fiscala nr.../...2008 si in Decizia de impunere nr.../...2008 pe
data de ...2008, conform extrasului din fisa pe platitori din ...2009.

Pentru perioada ...2008 (data Raportului de inspectie fiscala) - ...2008 (data
platii sumelor datorate), Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii
- Serviciul Evidenta platitori persoane juridice a calculat in mod eronat alte majorari
de intarziere aferente diferentelor de impozit pe profit si TVA stabilite de inspectia
fiscala din ...2008 si a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr.../...2009, decizie care face obiectul prezentului dosar.

Aceste majorari, in suma totala de ... lei, au fost calculate in baza art.120
alin.(1) si alin.(2) din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se tine seama de
prevederile art.110 si art.111 alin.(1) si (2) din acelasi act normativ, motiv pentru
care, in temeiul art.216 alin.(1) si (2) din Codul de procedura fiscala urmeaza a se
admite in totalitate contestatia, ca intemeiata si, pe cale de consecinta se va anula in
totalitate Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr.../...2009.
      

In drept, art.110 si art.111 alin.(1) si (2) din  Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare prevad urmatoarele:

    “ART. 110
    Colectarea creantelor fiscale
    (1) În sensul prezentului titlu, colectarea consta în exercitarea actiunilor care au
ca scop stingerea creantelor fiscale.
    (2) Colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanta sau al
unui titlu executoriu, dupa caz.
    (3) Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza
creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite,
potrivit legii.

    ART. 111
    Termenele de plata
    (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul
fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.
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    (2) Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale
accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste în functie de data
comunicarii acestora, astfel:
    a) daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 1 - 15 din luna, termenul de
plata este pâna la data de 5 a lunii urmatoare;
    b) daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 16 - 31 din luna, termenul de
plata este pâna la data de 20 a lunii urmatoare.”
           

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in baza art.110 si
art.111 alin.(1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul
art.216 alin.(1) si (2) din acelasi act normativ, se 

                                                    DECIDE :

   1. Admiterea in totalitate, ca intemeiata, a contestatiei formulata de S.C.  ...
S.R.L., cu sediul in ..., Sos. ... nr..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.../...2009, cu privire la
suma totala de ... lei, reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe
profit in suma de ... lei si majorari de intarziere aferente TVA in suma de ... lei.

  2. Anularea in totalitate a Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr.../...2009.
         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,
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