
 1

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 

 
 

DECIZIA nr. -/2008 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

S.C. X S.R.L. 
cu sediul in Sf.Gheorghe, str. -- , nr. -- , jud. Covasna, 

inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2008. 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de A.F.P. 
Sf.Gheorghe, Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice, prin adresa nr.-/2008, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2008 asupra contestatiei formulate de 
S.C. X S.R.L., cu sediul in Sf.Gheorghe, str. -- , nr. -- , jud. Covasna. 
 Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr. -/2008 si a 
Raportului de inspectie fiscala nr. -/2008, act administrativ fiscal prin care sa 
stabilit in sarcina contestatoarei obligatii la plata catre bugetul statului a sumei de 
?? lei, constand din : 
 - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, in suma 
de ?? lei 
 - majorari la impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
fizice, in suma de ?? lei 
 
 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 alin. (1) din O.G. 
nr. 92/2003R privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de prevederile art. 
205 alin. (1), art. 206 si art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Covasna este investita, prin 
Compartimentul de solutionare a contestatiilor, sa solutioneze pe fond contestatia. 
 
 I. Prin contestatia formulata de S.C. X S.R.L. se cere anularea Deciziei de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr. -
/2008 emisa in baza Raportului de inspectie fiscala nr. -/2008, prin care sa stabilit 
in sarcina contestatoarei obligatii la plata catre bugetul statului a sumei de ?? lei, 
constand din : 
 - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, in suma 
de ?? lei 
 - majorari la impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
fizice, in suma de ?? lei 
 In motivarea contestatiei contestatoarea arata ca in urma controlului efectuat 
s-a constatat de catre inspectorii fiscali, ca in data de 2006 cu OP nr. -- a fost 
achitata suma de ?? lei, reprezentand impozit pe dividende, cu OP nr. -/2006 a fost 
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achitata suma de ?? lei tot impozit pe dividende, si in data de 2006 cu OP nr. -- a 
fost achitata suma de ?? lei reprezentand impozit pe dividende. Aceste plati au fost 
facute in termenul stabilit de reglementarile legale. Din totalul sumei imputate 
respectiv ?? lei s-a achitat ?? lei, ramanad o diferenta de ?? lei, de unde rezulta si 
penalizarile de intarziere in suma ?? lei contrar celor stabilite de organele de 
control in suma de ?? lei prin decizia de impunere.  

Diferenta de ?? lei impreuna cu penalizarile de intarziere in suma de ?? lei 
au fost achitate cu OP nr. -/2008.  
 Se mai arata ca din evidenta contabila analitica si sintetica rezulta ca suma 
de ?? lei a fost distribuita la dividende, din care a fost retinut impozitul pe 
dividende in suma de ?? lei. 
 Totodata se arata ca in raportul de inspectie fiscala nr. -/2008 a fost luata in 
calcul numai achitarea sumei de ?? lei iar pentru suma de ?? lei au fost calculate 
majorari de intarziere ca si cum nu ar fii fost achitata. 
 In drept isi intemeieaza contestatia pe dispozitiile art. 110 din Codul de 
procedura fiscala potrivit careia indreptarea erorilor se poate face in continuare, de 
catre organul fiscal sesizat de platitorul in cauza, fara ca acesta sa datoreze 
majorari de intarziere daca se demonstreaza ca a fost debitat contul platitorului si a 
fost creditat un cont bugetar. 
 Fata de cele aratate se sustine ca, organul fiscal ar fi trebuit sa efectueze 
corectarea erorii din oficiu, situatie in care nu se mai justifica calcularea 
majorarilor de intarziere si distorsionarea raportarilor intocmite de organul fiscal, 
in sensul ca acestea contin, pe de o parte obligatii fiscale neachitate iar pe de alta 
parte plati efectuate in plus. Pentru a suplini aceasta lipsa a Codului de procedura 
fiscala si pentru a inlatura posibilitatea ca bugetul sa pretinda majorari pentru o 
suma pe care a incasat-o deja Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. -/2006 la pct. --
, a prevede procedura si consecintele rectificarii erorilor din documentele de plata, 
prin care nu este aplicabil termenul arbitrar de 1 an. 
 
 II. Organele de control din cadrul A.F.P. Sf.Gheorghe, Serviciul Inspectie 
Fiscala Persoane Juridice, in urma verificarii facuta la S.C. X S.R.L. din 
Sf.Georghe au constata ca societatea a achitat prin OP nr. -/2006 si OP nr. -/2006 
impozitul pe dividende persoane juridice. De asemenea societatea nu a declarat 
impozitul pe dividende persoane fizice pana in prezent, astfel platile putandu-se 
considera ca fiind plati in plus efectuate de catre contribuabil la impozitul pe 
dividende persoane juridice, iar impozitul pe dividende persoane fizice nu a fost 
declarat si achitat. In conformitate cu art. 114 alin 2 din O.G. nr. 2/2003R plata 
impozitelor se face distinct pe fiecare impozit, iar in conformitate cu art. 114 alin 4 
si 6 din O.G. nr.92/2003R corectarea erorilor materiale se face in termen de 1 an de 
la data platii sub sanctiunea decaderii. 
 

III. Avand in vedere actele si documentele dosarului, sustinerile 
contestatoarei, constatarile organelor de inspectie, in raport cu actele normative 
incidente in cauza, se retin urmatoarele : 
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 Contestatoarea a achitat prin OP nr. -/2006 si OP nr. -/2006 impozitul pe 
dividende persoane juridice. De asemenea societatea nu a declarat impozitul pe 
dividende persoane fizice pana in prezent, astfel platile au fost considerate ca fiind 
plati in plus efectuate de catre contribuabil la impozitul pe dividende persoane 
juridice, iar impozitul pe dividende persoane fizice nu a fost declarat si achitat. 
In drept in cauza sunt aplicabile art. 114 alin 2 din O.G. nr.92/2003R potrivit careia 
plata impozitelor se face distinct pe fiecare impozit, iar in conformitate cu 
prevederile art. 114 alin 4 si 6 din O.G. nr.92/2003R coroborat cu dispozitiile pct. 
20 (6) din Legea nr.158/2006 corectarea erorilor materiale se face in termen de 1 
an de la data platii sub sanctiunea decaderii. Avand in vedere dispozitiile legale de 
mai sus contribuabilui a decazut din termenul de un an prevazut de lege situatie in 
care organele de control in mod intemeiat au stabilit in sarcina contribuabilului 
impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, in suma de ?? lei 
si majorari la impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, in 
suma de ?? lei. 

Conform Codului de procedura fiscala, compensarea din oficiu este doar o 
optiune si nu o obligatie a organului fiscal. 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 209 alin. 
(1) lit. a), art. 210 art. 213 si art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, se 
 

D E C I D E : 
 
 Respingerea contestatiei formulate de S.C. X S.R.L., cu sediul in 
Sf.Gheorghe, str. -- , nr. -- , jud. Covasna, impotriva Deciziei de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala nr. -/2008 si Raportul 
de inspectie fiscala nr. -/2008, prin care s-a stabilit in sarcina contestatoarei 
obligatii de plata catre bugetul statului in suma totala de ?? lei, ca neintemeiata. 

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata la Tribunalul Covasna, in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, conform prevederilor legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


