
                                         DECIZIA nr. 31 din 03.06.2008 
                              
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, investită cu soluţionarea
contestaţiilor conform titlului IX, cap.2, art.209 din O.G. 92/2003 R,  privind
Codul de procedură fiscală, a fost sesizată de ADMINISTRAŢIA
FINANŢELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII TULCEA,
asupra contestaţiei formulată de S.C. A S.A. din TULCEA  impotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr...,
privind suma totală de ... lei.    
          Contestaţia cu nr.../2007 care a fost înregistrată la Administraţia
Finanţelor Publice Tulcea sub nr.../2007, a fost depusă în termenul legal
prevăzut la art.207, pct.(1) din OG 92/2003 R, privind Codul de procedură
fiscală.
            A.F.P. Tulcea nu transmite dosarul contestaţiei către organul de
soluţionare competent aşa cum prevăd dispoziţiile alin.(2), la art. 207 din OG
92/2003 R, dar solicită petentei, prin adresa nr... din 2007, efectuarea unui
punctaj pentru clarificarea majorărilor de întârziere calculate conform Deciziei
referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr....
           Petenta nu se prezintă pentru efectuarea punctajului şi prin adresa nr... /  
2008 înregistrată la  Administraţia  Finanţelor  Publice pentru Contribuabilii
Mijlocii Tulcea  sub  nr.../06.05.2008, solicită emiterea deciziei de soluţionare a
contestaţiei depusă anterior, înregistrată sub nr.../ 2007.
           Contestaţia este semnată de titularul dreptului procesual şi confirmată cu  
ştampila societăţii, conform prevederilor art. 206 din O.G. 92/2003 R.
          Condiţiile de procedură fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art.
206, 207, şi 209 din O.G. 92/2003 R privind Codul de procedură fiscală, s-a
trecut la soluţionarea pe fond a contestaţiei.
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:

            I.Petenta, SC A SA contestă Decizia referitoare la  obligaţiile de plată
accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr... cu privire la suma totală de ... lei
reprezentând accesorii, motivând următoarele:  
            -că debitele pentru care se pretind majorări  au fost declarate şi achitate
în termen legal, respectiv 25 ale lunii curente, pentru luna anterioară, aşa cum
rezultă şi din notificarea nr.../2007 transmisă de AFP Tulcea (coloanele 2şi 5),
aflată în copie la dosarul cauzei. 
       Faţă de motivaţiile prezentate mai sus, petenta solicită admiterea
contestaţiei şi anularea Deciziei de accesorii nr... privind suma totală de ... lei,
ca fiind nedatorată.                         
            II. Ca urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor fiscale către bugetul
general consolidat al statului de către SC A SA Tulcea, prin Decizia de calcul



accesorii nr... emisă de AFP Tulcea, au fost calculate accesorii în sumă totală de
... lei, astfel:
           - ... lei, reprezentând accesorii TVA aferente decontului de TVA
nr.62602 din 23.10.2006 cu scadenţă în 25.10.2006 pentru perioada
25.10.2006-25.01.2007;
      - ... lei, reprezentând accesorii contribuţia pentru asigurări de sănătate
reţinută de la asiguraţi aferente declaraţiei nr. 62602/19.12.2006 cu scadenţa în
27.12.2006 pentru perioada 27.12.2006-12.01.2007;
       - ... lei, reprezentând accesorii contribuţia pentru asigurări de sănătate
reţinută de la asiguraţi aferente declaraţiei nr.62602/17.01.2007 cu scadenţa în
25.01.2007 pentru perioada 25.01.2007-12.02.2007;
        -  ... lei, reprezentând accesorii contribuţia pentru asigurări de sănătate
reţinută de la asiguraţi aferente declaraţiei nr. 62602/21.02.2007 cu scadenţă în
26.02.2007 pentru perioada 26.02.2007-28.02.2007;
         -  ... lei, reprezentând accesorii contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice aferente declaraţiei nr. 62602/10.08.2006 cu
scadenţa în 25.06.2006 pentru perioada 08.12.2006-12.02.2007;  
             -  ... leu, reprezentând accesorii contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice aferente declaraţiei nr.
62602/21.02.2007 cu scadenţa în 25.02.2007 pentru perioada
26.02.2007-28.02.2007. 

              III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a susţinerilor
petentei precum şi a actelor normative în vigoare, se reţin următoarele :
          Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea este investită să se
pronunţe dacă organele fiscale din cadrul Administraţiei Finanţelor
Publice Tulcea au stabilit în conformitate cu prevederile legale în sarcina
SC A, obligaţiile fiscale suplimentare în valoare totală de ... lei.
             
              In fapt, urmare a contestaţiei nr..., organele fiscale din cadrul A.F.P.
Tulcea, au procedat la analizarea evidenţei fiscale agentului economic SC A SA
din Tulcea, şi emiterea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite
în urma corecţiilor evidenţei fiscale înregistrate sub nr... pentru suma de ... lei pe
diminuare, reprezentând majorări de întârziere contribuţia de asigurări sociale
de sănătate reţinută de la asiguraţi, suma de ... lei corectează accesoriile de ...
lei, ... lei şi ... lei din decizia nr..., rămânând de plată suma de ... lei compusă
din:
              - ... lei, reprezentând accesorii TVA;
           -  ... lei, reprezentând accesorii contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice. 



             Cu adresa nr.../2007 agentul economic este invitat la sediul D.G.F.P.
Tulcea în vederea efectuării unui punctaj între evidenţa contabilă şi evidenţa
fiscală, invitaţie la care petenta nu răspunde.
             Se emite somaţia nr.../2007 pentru suma de ...lei:
             - ... lei, reprezentând accesorii rămase din decizia  nr.../ 2007 respectiv
... lei accesorii TVA şi ... lei accesorii contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice;
             - ... lei, reprezentând debit contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de
la persoane juridice sau fizice.                                                                                 
             Urmare emiterii somaţiei, agentul economic constată eroarea şi depune
declaraţia rectificativă 710 aferentă lunii mai 2006 cu scadenţa în 25.06.2006
înregistrată sub nr.../2007 pe diminuare cu suma de ... lei, reprezentând
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice,
sumă pentru care au fost generate accesorii de ... lei.
                SC A SA  din Tulcea contestă executarea silită declanşată în data de
25.04.2007 prin emiterea somaţiei nr.../2007, respectiv a titlurilor executorii
nr.../1 - .../2 pentru suma de ... lei:
             - ... lei, reprezentând majorări de întârziere TVA din Decizia de
accesorii nr.../2007;
            -  ... lei, reprezentând majorări de întârziere contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice din Decizia de accesorii nr...  din
2007;
           -    .. leu, reprezentând majorare de întârziere contribuţii pentru concedii
şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice din Decizia de accesorii
nr.../2007. 
              Urmare declaraţiei rectificative 710 aferente lunii mai 2006 cu scadenţa
în 25.06.2006 înregistrată sub nr.../2007, s-a procedat la recalcularea
accesoriilor şi emiterea Decizie de corecţie nr... din 2007 pe diminuare de ... lei,
reprezentând accesorii contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane
juridice sau fizice. Prin Decizia de corecţie nr.../....2007 se corectează inclusiv
accesoriile în cuantum de ... lei din Decizia de accesorii nr. .., contestată de
petentă.                          
            Suma de ... lei calculată prin Decizia de calcul accesorii nr... a fost
corectată prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma
corecţiilor evidenţei fiscale nr.../2006, emisă pe diminuare cu suma de ... lei,
reprezentând accesorii TVA. 
              Ambele decizii de corecţii au fost comunicate petentei în data de 2007
şi respectiv ...2007.
                Cu adresa nr.../12.05.2008 Biroul Juridic comunică faptul că prin
Decizia Civilă nr.../CA pronunţată de Curtea de Apel Constanţa se respinge
irevocabil solicitarea agentului economic de anulare a Deciziei de accesorii nr...



             În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în prevederile O.G. 92/2003 R,
privind Codul de procedură fiscal.
                Urmare contestaţiei nr.../2007, înregistrată la AFP Tulcea sub
nr.../2007, i s-a răspuns petentei prin adresa nr.../2007, iar accesoriile din
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale
nr... în sumă totală de ... lei -respectiv sumele  de  ... lei,  ... lei,  ... lei, ... lei, ...
lei şi ... leu-  au fost corectate prin deciziile de impunere privind obligaţiile
fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale pe diminuare, aşa cum am
subliniat mai sus.
               Prin adresa nr.../2008 înregistrată la AFP pentru Contribuabilii
Mijlocii sub nr.../2008, petenta SC A SA solicită emiterea deciziei de
soluţionare a contestaţiei depusă cu nr.../2007.
               Întrucât la data de ...2008, SC A SA nu figurează cu obligaţii de plată
neachitate către bugetul general consolidat, iar sumele contestate de petentă (în
valoare totală de ... lei) au fost reglate în evidenţa pe plătitor, contestaţia
petentei cu nr.../2008 formulată împotriva Deciziei de accesorii nr... a rămas
lipsită de obiect, suma de ... lei din decizia contestată fiind corectată în totalitate
prin emiterea deciziilor de corecţie a evidenţei fiscale nr.../2007, nr.../2007 şi
nr.../2007, comunicate petentei.
               Având în vedere  cele prezentate mai sus, considerăm că organele
fiscale au procedat în mod legal potrivit dispoziţiilor art.115 din OG 92/2003 R,
privind Codul de procedură fiscală privind stingerea datoriilor, şi urmează a se
respinge contestaţia petentei ca fiind lipsită de obiect.   
             Faţă de cele reţinute în prezenta decizie, în temeiul art. 216, alin. 1 din
O.G. 92/21.12.2003 privind Codul de procedură fiscală R, se

                                                      DECIDE:

            Art.1 Respingerea ca fiind fără obiect a contestaţiei formulată de SC A
SA Tulcea împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii
aferente obligaţiilor fiscale nr..., privind accesorii în sumă totală de ... lei.
            Art.2 Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 luni de la data
comunicării, la Tribunalul Tulcea - secţia contencios administrativ.

                                                                DIRECTOR  EXECUTIV 
                                           


