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                            D   E   C   I   Z   I   E    nr.  446/10.05.2013                              
            privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de SC  SRL                       
inregistrata la DGFP-Timis sub nr. .                                     

     
   I. SC  SRL a formulat contestatie impotriva :                 
         - Deciziei de Impunere din Oficiu pentru impozitele, taxele si

contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
pentru perioada de raportare  nr. .

- Deciziei de Impunere din Oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
pentru perioada de raportare 11/2007 nr. .

         In fapt, in data de 18.02.2013 au fost comunicate de catre organul fiscal
deciziile contestate prin care s-au stabilit din oficiu obligatiile fiscale pentru
lunile octombrie 2007, noiembrie 2007 in suma de lei ca urmare a nedepunerii
declaratiilor fiscale.

Conform declaratiei de mentiuni nr. obligatia de depunere a declaratiilor
fiscale pe anul 2007 este trimestrul.

Pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2007 termenul de
depunere a fost 25.01.2008. 

      In data de 14.01.2008 a fost depusa declaratia cod 100 aferenta trim. IV
2007 societatea indeplinindu-si astfel obligatia de depunere a declaratiilor
fiscale.

       Avind in vedere cele precizate solicita anularea deciziilor de impunere
din oficiu contestate.

      II. Deciziile de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de retinere la sursa pe lunile 10,11/2007 au fost emise
pentru obligatiile fiscale cu regim de retinere la sursa  ca urmare a nedepunerii
declaratiilor fiscale cod 100. Petenta a depus in termen la organul fiscal
declaratia de inregistrare fiscala cod 010 - declaratie de mentiuni- prin care a



modificat vectorul fiscal, formular care nu a fost prelucrat si care a generat
emiterea deciziilor de impunere.

III. Avind in  vedere sustinerile petentei, documentele existente la
dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata, invocate
de catre contestatoare si de catre organele fiscale, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine ca petenta a formulat contestatie  impotriva:

- DECIZIEI DE IMPUNERE din oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru
perioada de raportare 10/2007, inregistrata la organul fiscal emitent sub nr. ; 

- DECIZIEI DE IMPUNERE din oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
pentru perioada de raportare 11/2007, inregistrata la organul fiscal emitent
sub nr.;

Din analiza documentelor aflate la dosarul contestatiei reiese ca deciziile
de impunere din oficiu contestate au fost emise de organul fiscal ca urmare a
nedepunerii de catre petenta a declaratiilor fiscale-cod 100, aferente lunilor 10,
11 din anul 2007 pentru obligatiile fiscale cu regim de retinere la sursa .   

In drept, la data de 31.01.2007 societatea a depus la organul fiscal
Declaratia de inregistrare fiscala- declaratia de mentiuni, cod 010,  inregistrata
sub nr. prin care a optat pentru depunerea trimestriala a Declaratiei privind
obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 100.

Din documentele depuse la dosarul contestatiei se constata ca societatea :
1.- a intocmit si a  depus   la   Administratia   Finantelor Publice   

Timisoara sub nr. declaratia de mentiuni 010 pentru modificarea vectorului
fiscal astfel:

- impozit pe salarii si contributiile sociale aferente- luare in evidenta
incepind cu data de 01.01.2007 cu obligatia de declarare si plata trimestriala.

2. a calculat, inregistrat si declarat impozitul pe salarii si contributiile
sociale pe trimestru IVdin anul 2007 conform prevederilor referitoare la
calculul, inregistrarea si declararea impozitului pe profit din Codul Fiscal
evidentiat in declaratiile 100 pentru trimestrul 4 depusa si inregistrata la
Administratia Finantelor Publice Timisoara sub nr.

Formularul 010 prin care s-a modificat vectorul fiscal, respectiv
societatea a trecut de la declararea si plata lunara a impozitului pe salarii si
contributii sociale  la declararea si plata trimestriala a acestora incepind cu data
de 01.01.2007, nu a fost prelucrat la data inregistrarii declaratiei de mentiuni
cod 010 fapt pentru care au fost generate deciziile de impunere din oficiu.

Avind in vedere cele precizate se va admite contestatia si se vor anula
deciziile de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu
regim de retinere la sursa pe lunile 10 si 11, anul 2007, cod 160, emise pe
numele contestatoarei dupa cum urmeaza :



1. Decizia de impunere din oficiu nr. pentru suma de  lei reprezentind:
- contributia de asigurari sociale datorata de angajator                =  lei
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator   =  lei
- contributii pt. concedii si indemnizatii de 0,75%                       =    lei  
- impozit pe veniturile din salarii                                                  =  lei
- contributia pt. asigurari de sanatate retinuta de la asigurati       =  lei
- contributia individuala pt. somaj retinuta de la asigurati           =    lei
- contributia  de asigurari sociale retinuta de la asigurati             =  lei
- contributia de asigurari pt. somaj datorata de angajator             =   lei
- contributia de asigurari pt. accidente de munca si boli 
  profesionale  datorata de angajator                                              =   lei      

          2. Decizia de impunere din oficiu nr. pentru suma de  lei reprezentind:
- contributia de asigurari sociale datorata de angajator                =  lei
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator   =  lei
- contributii pt. concedii si indemnizatii de 0,75%                       =    lei  
- impozit pe veniturile din salarii                                                  = lei
- contributia pt. asigurari de sanatate retinuta de la asigurati       = lei
- contributia individuala pt. somaj retinuta de la asigurati           =    lei
- contributia  de asigurari sociale retinuta de la asigurati             = lei
- contributia de asigurari pt. somaj datorata de angajator             =   lei
- contributia de asigurari pt. accidente de munca si boli 
  profesionale  datorata de angajator                                             =   lei

          Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205,
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr. se                       

               D     E     C     I     D    E :
            - admiterea contestatiei si anularea : 
        - DECIZIEI DE IMPUNERE din oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru
perioada de raportare 10/2007, inregistrata la organul fiscal emitent sub nr.
pentru suma de lei; 

   - DECIZIEI DE IMPUNERE din oficiu pentru impozitele, taxele si
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru
perioada de raportare 11/2007, inregistrata la organul fiscal emitent sub nr.
pentru suma de lei;

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

                     . AFPM Timisoara 


