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                  D E C I Z I E  nr.   
privind contesta ia formulat de 

 

SC  X SRL   
înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ......../.05.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Colectare 
Contribuabili Mijlocii cu adresa nr. /26.05.2014, înregistrat

 

la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ../29.05.2014, 
asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
                   S.C. X .R.L.  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
....20.05.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. ......29.05.2014.  

Petenta S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare 
la obliga iile de plat accesorii nr. xxx din 30.04.2014, emis de Administra ia

 

Jude ean a Finan elor Publice Arad

 

 Colectare Contribuabili  Mijlocii solicitând 
anularea Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. xxx/30.04.2014 
pentru suma de xxx lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere aferente 
impozitului pe profit. 
          Contesta ia a fost semnat de reprezentantul

 

legal al petentei, D-na P.C în 
calitate de administrator i poart tampila societ ii petente, a a dup cum 
prevede art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .  

Agen ia

 
Na ional de 

 
Administ rare Fiscal

 

Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii

  
Str. Gh. Lazar nr. 9B 
300081, Timi oara 
Tel : +0256 499334 
Fax :+0256 499332 
e-mail:info.adm @dgfptmmfinante.ro

 

nr. inreg. ANSPDCP 20012 

 
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
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I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare 

la obliga iile de plat accesorii nr. ..../30.04.2014 emis de Administra ia

 
Jude ean a Finan elor Publice Arad

 
 Colectare Contribuabili Mijlocii, solicitând 

anularea Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .../30.04.2014 
pentru suma de xxx lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere pentru 
neachitarea la termen a impozitului pe profit, invocând în sus inerea contesta iei 
urm toarele motive: 

  

-  potrivit dispozi iilor legale în vigoare, respectiv art. 13 i art. 34 din 
Legea nr.571/2003, avea obliga ia depunerii declara iei 101 aferent anului 2012 
pân în data de 25.03.2013, declara ie depus de petent în termenul legal.    

 

- prin Declara ia 101 aferent anului 2012 s-a declarat un impozit pe profit 
în suma de xxx lei cu termen de plat de 25.03.2013;  

- pentru termenul de plat din 25.03.2013 la bugetul de stat s-au mai 
declarat obliga ii fiscale  care au fost achitate în contul unic la bugetul de stat 
dup cum urmeaz :  

        - impozit pe venitul din salarii în sum de xxx lei achitat cu OP 
nr.xxx/25.03.2013  

        -  v rs minte de la persoane cu handicap în sump de xxx lei achitate 
cu OP nr.xxx/25.03.2013   

- impozit pe profit achitat astfel:  
                  - xxxxx lei cu OP nr.xxx/25.03.2013 
                  -  xxxx lei  cu OP nr.xxx/26.03.2013            
La încheierea exerci iului financiar, o dat cu depunerea bilan ului 

contabil, s-a stabilit o diferen de plat în cuantum de xxx lei pentru care era 
necesar depunerea declara iei rectificative i achitarea debitului aferent.  

În acest sens, petenta arat c în mod eronat, în data de 25.03.2014 s-a 
depus declara ia rectificativ pentru diferen a de xxx lei fapt ce a determinat 
anularea debitului ini ial de xxxx lei.  

Ulterior s-a depus o nou

 

declara ie rectificativ corect cu un impozit pe 
profit în cuantum de xxxx lei conform bilan ului contabil. 

 

Fa de cele mai sus prezentate, petenta consider c nu datoreaz 
accesoriile în sum total de xxx lei calculate la obliga ia de xxx lei   
reprezentând impozit pe profit ce a fost achitat astfel: xxx lei în data de 
25.03.2013 i 34.707 lei în data de 26.03.2013, datorând accesorii pentru o zi la 
obliga ia principal în sum de xxx lei, iar pentru diferen a de impozit pe profit în 
sum de xxx lei, care s-a achitat în data de 25.04.2014, datorând accesorii pentru 
perioada 25.03.2013  25.04.2014.      

În concluzie, petenta solicit anularea Deciziei referitoare la obliga iile de 
plat accesorii nr. ..../30.04.2014 pentru suma de xxx lei deoarece accesoriile 
calculate prin aceast decizie sunt eronate întrucât s-a calculat la obliga ia fiscal 
în sum de xxxx lei i nu la obliga ia fiscal în sum de xxx lei.      
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II Prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. 

..../30.04.2013 organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a 

 
Finan elor 

Publice  Arad 

 
Colectare Contribuabili Mijlocii, în conformitate cu prevederile 

art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de 
procedur fiscal , au stabilit în sarcina petentei suma de xxx lei, reprezentând 
accesorii aferente impozitului pe profit individualizat prin Declara ia 101 privind 
impozitul pe profit aferent anului 2012, depus prin internet, înregistrat sub nr. 
INTERNET - ... din data de 29 APRILIE 2014 , dup cum urmeaz : 

 

- xxxxx lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit în 
sum xxxxx lei, pentru perioada 25.03.2013 - 01.03.2014;  

- xxxxx lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit 
xxxx lei, pentru perioada 01.03.2014 - 25.04.2014; 

- xxxxx lei reprezentând penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit 
xxxxx lei, pentru perioada 25.03.2013  25.04.2014      

III. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente 
la dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele 
fiscale din cadrul Administra iei

 

Jude ene a Finan elor Publice Arad - Colectare 
Contribuabili Mijlocii au stabilit în sarcina petentei SC X SRL suma de xxxx lei, 
reprezentând accesorii calculate asupra obliga iilor de plat declarate de aceasta.

  

În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c , la 
data de 25.03.2013, petenta SC X SRL a depus la organul fiscal Declara ia 101 
aferent anului 2012, înregistrat sub nr. ....... din 25.03.2013, prin care se declar 
impozitul pe profit cu suma de plat xxxxx lei, efectuând plata cu OP nr. xxxdin 
25.03.2013 în sum

 

de xxx lei, i respectiv cu OP nr. xxx din 26.03.2013 în sum 
de xxxx lei. 

Obliga ia de plat în sum

 

de xxxx lei a fost stins de organele fiscale din 
cadrul A.J.F.P Arad  Colectare Contribuabilii Mijlocii dup cum urmeaz :  

 

- în data de 25.03.2013 s-a stins suma de xxxx lei urmare distribu iei sumei  
din contul  Venituri ale bugetului de stat 

 

sume incasate pentru bugetul de stat  
in contul unic, in curs de distribuire " ; 

- în data 26.03.2013 s-a stins suma de xxx lei urmare distribu iei sumei din

 

contul  Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru bugetul de stat în 
contul unic, în curs de distribuire,". Pentru plata cu întârziere a acestei sume s-au 
calculat accesorii în sum de xxx lei prin Decizia nr. /08.04.2013 care  a fost 
stins . 
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Ulterior, în data de 24.02.2014, petenta a depus Declara ia rectificativ 101

 
nr. ./24.02.2014, astfel c suma ini ial de plat

 
de xxxx lei devine xxxx lei, 

rezultând un impozit pe profit achitat în plus în sum  de 165.912 lei.  
Totodat , în data de 29.04.2014

 
petenta depune din proprie ini iativ o 

nou Declara ie rectificativ

 
101 nr. xxxxx/29.04.2014 prin care declar Impozit 

pe profit aferent anului 2012, cu scaden a pl ii în data de 25.03.2013,

 
în sum 

total de xxxxxlei, rezultând o diferen de obliga ie de plat în sum de xxxx7 
lei fa de cea constituit prin Declaratia rectificativa 101 nr. /24.02.2014.   

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad - Colectare 
Contribuabili Mijlocii a stabilit în sarcina petentei SC X SRL suma de xxxx lei, 
reprezentând accesorii calculate la debitul în sum de xxxx lei reprezentând 
impozit pe profit individualizat conform Declara iei 101 privind impozitul pe 
profit aferent anului 2012 înregistrat sub nr. INTERNET 

 

xxx din data de 29 
aprilie 2014, de la data scaden ei obliga iei, respectiv 25.03.2013 i pân la data 
stingerii integrale a acesteia, respectiv 25.04.2014   

În drept, art. 81, art. 82, art. 84, art. 88,  art. 119, art. 120 i art. 120^1 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , 
republicat , prev d urm toarele:

 

Declara ia fiscal

 

ART. 81  
Obliga ia de a depune declara ii fiscale

 

(1) Declara ia fiscal se depune de c tre persoanele obligate potrivit 
Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. 

(1^1) Declara iile fiscale sunt documente care se refer la:

 

a) impozitele, taxele i contribu iile datorate, în cazul în care, potrivit 
legii, obliga ia calcul rii impozitelor i taxelor revine pl titorului;

 

b) impozitele colectate prin stopaj la surs , în cazul în care pl titorul are 
obliga ia de a calcula, de a re ine i de a v rsa impozite i taxe;

 

c) bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale bazei de 
impozitare, dac legea prevede declararea acestora; 

d) orice informa ii în leg tur cu impozitele, taxele, contribu iile, 
bunurile i veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora.

 

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei i 
Finan elor va stabili termenul

 

de depunere a declara iei fiscale.

 

(3) Obliga ia de a depune declara ia fiscal se men ine i în cazurile în 
care: 

a) a fost efectuat plata obliga iei fiscale;

 

b) obliga ia fiscal respectiv este scutit la plat , conform 
reglement rilor legale;

 

c) *** Abrogat; 
d) pentru obliga ia fiscal nu rezult , în perioada de raportare, sume de 

plat , dar exist obliga ia declarativ , conform legii. 
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ART. 82     

Forma i con inutul declara iei fiscale

 
     (1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui formular pus la 
dispozi ie gratuit de organul fiscal.

 
     (2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul 
obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.

 

     (3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale 
înscriind corect, complet i cu bun -credin informa iile prev zute de 
formular, corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz 
de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

     (...) 
ART. 84 

     Corectarea declara iilor fiscale 
     (1) Declara iile fiscale pot fi corectate de c tre contribuabil, din proprie 
ini iativ , pe perioada termenului de prescrip ie a dreptului de a stabili obliga ii 
fiscale. 
     (2) Declara iile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul 
constat erori în declara ia ini ial , prin depunerea unei declara ii rectificative.

 

     (3) În cazul taxei pe valoarea ad ugat , corectarea erorilor din 
deconturile de tax se realizeaz potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile 
materiale din decontul de tax pe valoarea ad ugat se corecteaz potrivit 
procedurii aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de 
Administrare Fiscal .

 

     (4) Declara iile fiscale nu pot fi depuse i nu pot fi corectate dup 
anularea rezervei verific rii ulterioare, cu excep ia situa iilor în care corec ia se 
datoreaz îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condi ii prev zute de lege care 
impune corectarea bazei de impunere i/sau a impozitului aferent. 
       (5) Prin erori, în sensul prezentului articol, se în elege erori cu privire la 
cuantumul impozitelor, taxelor i contribu iilor, bunurile i veniturile 
impozabile, precum i alte elemente ale bazei de impunere. 
     (6) În situa ia în care în timpul inspec iei fiscale contribuabilul depune 
sau corecteaz declara iile fiscale aferente perioadelor i impozitelor, taxelor, 
contribu iilor i altor venituri ce fac obiectul inspec iei fiscale, acestea nu vor fi 
luate în considerare de organul fiscal. 

ART. 88 
     Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
     Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative 
fiscale: 
     ( ) 
     c) deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii;

 

     (...)

 

ART. 119   
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere 
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(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a 

obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de 
întârziere.  

ART. 120  
Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Pentru diferen ele suplimentare de crean e fiscale rezultate din 
corectarea declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz începând cu ziua imediat urm toare scaden ei crean ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen a i pân la data stingerii acesteia inclusiv.

 

(3) În situa ia în care diferen ele rezultate din corectarea declara iilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele 
stabilite ini ial, se datoreaz dobânzi pentru suma datorat dup corectare ori 
modificare, începând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data 
stingerii acesteia inclusiv.   

(...) 
Art. 120^1  

Penalit i de întârziere

 

(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o penalitate 
de întârziere datorat pentru neachitarea la scaden a obliga iilor fiscale 
principale. 

(2) Nivelul penalit ii de întârziere se stabile te astfel: 

 

a) dac stingerea se realizeaz în primele 30 de zile de la scaden , nu se 
datoreaz i nu se calculeaz penalit i de întârziere pentru obliga iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac stingerea se realizeaz în urm toarele 60 de zile, nivelul penalit ii 
de întârziere este de 5% din obliga iile fiscale principale stinse;

 

c) dup împlinirea termenului prev zut la lit. b), nivelul penalit ii de 
întârziere este de 15% din obliga iile fiscale principale r mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor .

  

Fa

 

de prevederile legale sus citate, se re ine c , pentru neplata la termen a 
obliga iilor fiscale se datoreaz dobânzi de întârziere începând cu ziua urm toare 
scadentei declara iei i pân  la data stingerii acesteia. 

In concluzie accesoriile se datoreaz pentru sume datorate i nepl tite la 
bugetul de stat în contul unic. Astfel, sanc iunea constând în aplicarea de major ri 
de întârziere vizeaz crean e bugetare nestinse sau stinse cu întârziere, nicidecum 
depunerea cu întârziere a declara iei de impozite si taxe. În condi iile depunerii 
declara iei

 

rectificative, ulterior efectu rii pl ii debitului, contribuabilul nu poate 
fi sanc ionat prin aplicarea de major ri i

 

dup

 

data pl ii debitului deoarece 
acestea se calculeaz  numai asupra debitelor datorate si neachitate in termen. 



 

7

 
Mai mult, o obliga ie bugetar este datorat

 
indiferent de depunerea sau nu 

a unei declara ii de c tre contribuabil, izvorul obliga iei îl constituie fapta 
contribuabilului care intra in sfera de aplicare a impozitului respectiv, iar in 
conformitate cu dispozi iile Titlului VIII 

 
colectarea crean elor fiscale, capitolul 

2, plata reprezint  o modalitate de stingere a crean elor fiscale.

 
Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei rezult c

 
petenta a depus 

în data de 25.03.2013, declara ia 101 aferent anului 2012, înregistrat sub nr. 
.....din 25.03.2013, prin care se declar impozitul pe profit cu suma de plat xxxx

 

lei, efectuând plata cu OP nr. xxx din 25.03.2013 în sum

 

de xxxxx lei, i 
respectiv cu OP nr. xxx in 26.03.2013 în sum de xxxx  lei. 

Obliga ia de plat în sum

 

de xxxxx lei a fost stins de organele fiscale din 
cadrul A.J.F.P Arad  Colectare Contribuabilii Mijlocii dup cum urmeaz :  

 

- în data de 25.03.2013 s-a stins suma de xxxxxx lei urmare distribu iei 
sumei  din contul  Venituri ale bugetului de stat  sume incasate pentru bugetul 
de stat  in contul unic, in curs de distribuire " ; 

- în data 26.03.2013 s-a stins suma de xxxx lei urmare distribu iei sumei 
din contul  Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru bugetul de stat 
în contul unic, în curs de distribuire,". Pentru plata cu întârziere a acestei sume s-
au calculat accesorii în sum de xxx lei prin Decizia nr. ./08.04.2013 care  a 
fost stins . 

 

Ulterior, în data de 24.02.2014, petenta a depus Declara ia rectificativ 101

 

nr. ../24.02.2014, astfel c suma ini ial de plat

 

de 201.427 lei devine 35.515 
lei, rezultând un impozit pe profit achitat în plus în sum  de 165.912 lei. 

Totodat petenta a achitat în contul unic al bugetului de stat suma de xxx 
lei cu OP nr.551 din 25.02.2014 în plus fa de obliga iile declarate la bugetul de 
stat cu scaden a la 25.02.2014.  Din suma de xxx lei, ramas ca i achitat în plus 
în contul impozitului pe  profit, s-a stins par ial obliga ia de plat total de xxx lei 
declarat de

 

petent pentru anul 2013, cu scaden a 25.03.2014 prin Declaratia 
101 nr. /25.03.2014, diferen a de xxxx lei fiind stins din pl ile efectuate în 
contul unic al bugetului  de stat. 

Pentru scaden ele 25.02.2014, 25.03.2014 i 25.04.2014 petenta a stins în 
termenul  legal toate obliga iile declarate la bugetul de stat. 

In data de 29.04.2014

 

petenta depune din proprie ini iativ o nou 
Declara ie rectificativ

 

101 nr. ./29.04.2014 prin care declar Impozit pe 
profit aferent anului 2012, cu scaden a pl ii în data de 25.03.2013, în sum total 
de xxxxx lei, rezultând o diferen de obliga ie de plat în sum de xxxxx lei fa 
de cea constituit

 

prin Declaratia rectificativa 101 nr. /24.02.2014. Stingerea 
acestei obliga ii s-a f cut prin distribuire din sumele achitate de petent în contul 
Venituri  ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul 

unic, in  curs de distribuire", achitate de petent în sum total de xxxx lei în data  
de 25.04.2014. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 
prezentat , rezult c

 

petenta a declarat obligatia de plat la Impozit pe profit 
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aferent anului 2012 prin Declaratia initial

 
101 nr. 

 
din data de 25.03.2013 

in sum

 
de  xxxxx lei pe care a achitat-o in data de 25.03.2013 - xxxxx lei i in 

data de  26.03.2013 - xxxx lei; 
Totodat , petenta i-a constituit, urmare declaratiilor rectificative 101 nr. 

../24.02.2014  i nr. .4/29.04.2014, obligatie de plat in plus la

 
Impozit pe 

profit aferenta anului 2012 in sum de xxxx lei cu scaden 25.03.2013.

 

Accesoriile în sum

 

de xxxx lei au fost calculate pentru plata cu întârziere 
a debitului de plat în sum

 

de xxxx lei, de la data scadentei, respectiv 
25.03.2013 i pân

 

la data stingerii acestuia, respectiv 25.04.2014, deoarece din 
cauza erorii de declarare a petentei din data de 24.02.2014 s-a diminuat obligatia 
de plat la impozitul pe profit aferent

 

anului 2012 cu xxxx lei. Acest fapt a 
condus la stingerea urmatoarelor obliga ii de plat la impozit pe profit, din suma 
r mas achitata in plus i nu din platile efectuate in termen in contul  unic la 
bugetului de stat pentru aceste obligatii. 

Având în vedere cele mai sus prezentate precum i faptul c petenta nu 
poate fi inut r spunz toare de modul de stingere, conform fisei sintetice pe 
platitor, a sumelor platite, coroborat cu prevederile art. 120 alin(3) din O.G. 
nr.92/2033 privind Codul  de Procedure Fiscala, republicata, cu modificarile i 
completarile ulterioare, potrivit  caruia: In situatia în care diferentele rezultate 
din corectarea declaratiilor  sau modificarea unei decizii de impunere sunt 
negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma 
datorata dupe corectare on modificare,  incepand cu ziua imediat urmatoare 
scadentei i pan

 

la data stingerii acesteia  inclusiv. ". se re ine c

 

petenta nu 
datoreaz în totalitate accesoriile calculate prin Decizia referitoare la obligatiile 
de plat

 

accesorii nr ../30.04.2014 pentru debitul în sum

 

de xxxxxx lei declarat 
prin Declaratia 101 nr /29.04.2014 privind impozitul pe profit aferent 
anului 2012, pentru termenul de plat 25.03.2013, ci doar pentru datoria fiscal 
constituit

 

în plus în sum

 

de xxxx lei

 

de la data scaden ei 25.03.2013 i pân

 

la 
data stingerii 25.04.2014. 

Pe cale de consecin , având în vedere dispozi iile art. 32 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , care precizeaz :

 

Competen a general

     

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea crean elor 
fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a prevederilor 
legale în materie fiscal .

 

i ale art. 1 alin. (3) din acela i act normativ fiscal: 

 

Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal

     

(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat se în elege ansamblul activit ilor 
desf urate de organele fiscale în leg tur cu:

 

( )     
b) declararea, stabilirea, verificarea i colectarea impozitelor, taxelor, 

contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat;
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( )

 
precum i faptul c în conformitate cu dispozi iile exprese ale punctului 3.6 

din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat Referatul cu propuneri de solu ionare cuprinde preciz ri 
privind îndeplinirea condi iilor de procedur , men iuni privind instituirea 
m surilor asiguratorii sau sesizarea organelor de urm rire i cercetare penal , 
dup caz, precum i propuneri de solu ionare a contesta iei, având în vedere 
toate argumentele i documentele contestatorului. , i v zând propunerea 
organelor fiscale con inut în referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei

 

nr....../ad din 26.05.2014, contesta ia formulat de petent va fi admis pentru 
suma total de xxxx lei

 

reprezentând dobânzi de întârziere în sum de xxxx lei i 
penalit i de întârziere în sum de xxxxx lei  calculate la debitul reprezentând 
impozit pe profit în sum de xxxxx lei de la data scaden ei 25.03.2013 i pân la 
data stingerii 25.04.2014, stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. ...... din 30.04.2014 i respins pentru suma total de xxxxx lei

 

reprezentând dobânzi de întârziere în sum de xxxx lei i penalit i de întârziere 
în sum de xxxx lei stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. ........ din 30.04.2014, calculate la debitul reprezentând impozitul pe 
profit în sum de xxxxxx lei de la data scaden ei 25.03.2013 i pân la data 
stingerii respectiv 25.04.2014.     

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), art. 
119, art. 120 si art. 120^1, art. 213 alin.1, art. 205 alin. (1) i art. 216 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicata, cu modific rile si 
complet rile ulterioare, coroborat cu pct. 3.6 din Ordinul nr. 450/2013 pentru 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.                                   , se  

D E C I D E   

- admiterea contesta iei formulat împotriva Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. ..... din 30.04.2014 emis Administra ia

 

Jude ean a Finan elor Publice Arad

  

Colectare Contribuabili  Mijlocii, pentru 
suma total de xxxx lei

 

reprezentând dobânzi de întârziere în sum de xxxx lei i 
penalit i de întârziere în sum de xxxx lei calculate la debitul reprezentând 
impozit pe profit în sum de xxxx lei de la data scaden ei 25.03.2013 i pân la 
data stingerii 25.04.2014, cu consecin a anul rii par iale a Deciziei referitoare la 
obliga iile

 

de plat accesorii nr. ...... din 30.04.2014.   
- respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat împotriva Deciziei 

referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .... din 30.04.2014 emis 
Administra ia

 

Jude ean a Finan elor Publice Arad

  

Colectare Contribuabili  
Mijlocii, pentru suma total de xxxx lei

 

reprezentând dobânzi de întârziere în 
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sum de xxxx lei i penalit i de întârziere în sum de xxxx lei stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ....din 30.04.2014, calculate 
la debitul reprezentând impozitul pe profit în sum de xxxx lei de la data 
scaden ei 25.03.2013 i pân la data stingerii respectiv 25.04.2014.  

- prezenta decizie se comunica la:  
S.C. X S.R.L.   
AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul

 

c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.      

DIRECTOR GENERAL,   



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

