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D E C I Z I A  Nr.134 

din  _____2010 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. ____ S.R.L. comuna Tufeşti, judeţul 

Brăila, înregistrată la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.___/___2010 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Brăila prin adresa nr.____/____2010, înregistrată la direcţia 
teritorială sub nr. ___/____2010, privind contestaţia formulată de S.C. ____ 
S.R.L. comuna Tufeşti, judeţul Brăila împotriva deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.____/____2010, emisă de organul fiscal 
teritorial. 
  S.C. _____ S.R.L. are sediul în comuna Tufeşti, judeţul Brăila, 
este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Brăila sub nr.J09/__/___, are atribuit codul fiscal ____ şi este  reprezentată 
de _____ în calitate de administrator. 
  Obiectul contestaţiei îl reprezintă anularea deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.____/_____2010, prin care au fost calculate 
majorări de întârziere în sumă de _____ lei, aferente impozitului pe 
dividende distribuite persoanelor fizice. 
  Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  
nr.____/____2010 a fost comunicată contribuabilului prin poştă în data de 
19.02.2010, conform listei confirmărilor de primire, fila 18 dosar cauză, iar 
contestaţia a fost depusă la organul al cărui act este atacat sub 
nr.____/____2010, fiind astfel respectat termenul legal prevăzut la 
art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207(1) şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modifcările şi completările ulterioare, D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
 
  I. Prin contestaţia nr.___/___2010, înregistrată la D.G.F.P. 
Judeţul Brăila sub nr.___/____2010, contestatoarea susţine că nu 
datorează accesoriile în sumă de ____ lei, aferente impozitului pe 
dividende distribuite persoanelor fizice, deoarece obligaţia de plată în sumă 
de _____ lei, a fost virată eronat în contul impozitului pe dividende 
distribuite persoanelor juridice, această sumă figurând încasată la bugetul 
de stat în perioada 2007-2010, fără a se efectua compensarea din oficiu, 
cum s-a procedat cu alte datorii, şi nici nu a fost restituită. 
  Pentru acest motiv contestatoarea solicită anularea în parte a 
deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.____/____2010, pentru 
suma de _____ lei şi compensarea celor două obligaţii fiscale fără plata 
majorărilor de întârziere. 
  În susţinerea contestaţiei au fost depuse la dosarul cauzei copii 
ale ordinelor de plată nr.___/___2007, nr.___/___2007 şi nr.___/___2007.  
  

II. Prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.____/____2010 organul fiscal teritorial a calculat în sarcina 
contestatoarei majorări de întârziere în sumă de ____ lei, aferente 
impozitului pe dividende distribuite persoanelor fizice, în temeiul art.88 lit. c) 
şi art.119 din O.G.nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 

contestatoarei în raport de constatarea organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele: 

 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contestatoarea 
datoreaz ă bugetului general consolidat major ările de întârziere în 
sum ă de ____ lei, în condi ţiile în care obliga ţia fiscal ă în sum ă de ____ 
lei, a fost virat ă eronat în contul impozitului pe dividende distribu ite 
persoanelor juridice, în loc s ă fie virat ă în contul impozitului pe 
dividende distribuite persoanelor fizice. 
 
  În fapt,  urmare nevirării în termenul legal a impozitului pe 
dividende distribuite persoanelor fizice, organul fiscal teritorial a calculat în 
sarcina contestatoarei accesorii în sumă de ___ lei, în conformitate cu 
prevederile art.88 lit. c) şi art.119 din O.G.nr.92/2003, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, prin decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ___/____2010. 
  Împotriva acestui act administrativ contestatoarea formulează 
contestaţie, motivând că suma a fost virată eronat în contul impozitului pe 
veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice, dar suma a rămas 
încasată la bugetul de stat în perioada 2007-2010, fără a se face 
compensarea din oficiu cu alte obligaţii fiscale şi fără a fi restituită, 
considerând astfel că nu datorează majorările de întârziere în sumă de 
____ lei. 
  În drept, potrivit prevederilor art.119(1) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

’’ART. 119 
          Dispoziţii generale privind majorãri de întârziere 

                  (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţã de cãtre debitor a obligaţiilor 
de platã, se datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere.’’ 

 La data efectuării plăţilor cu O.P. nr.___/___2007, 
O.P.nr.___/____2007 şi O.P.nr.___/____2007, contestatoarea a selectat ca 
obligaţie bugetară în documentele de plată, impozit pe veniturile din 
dividende distribuite la persoane juridice, având declarată pentru această 
obligaţie bugetară suma de ____ lei, cu declaraţia înregistrată la organul 
fiscal teritorial sub nr.____/____2007. 

 Corectarea erorilor din documentele de plată  se face potrivit 
prevderilor art.110 alin.(4)-(7) din O.G.nr.92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care dispun:  

’’(4) Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Natională de 
Administrare Fiscalã şi unitãţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va 
efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va 
considera valabilã plata de la momentul efectuãrii acesteia, în suma şi din contul 
debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a 
creditării unui cont bugetar. 

 (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzãtor şi de cãtre 
celelalte autoritãţi publice care, potrivit legii, administreazã creanţe fiscale. 

(6) Cererea poate fi depus ă în termen de un an de la data plã ţii , sub 
sancţiunea decãderii. 

(7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobatã prin ordin al ministrului 
finanţelor publice.’’ 

În anexa nr.1 la O.M.F.P.nr.2089/2006 sunt prevăzute 
instrucţiunile privind îndreptarea erorilor din documentele de plată.  

Având în vedere prevederile legale reţinute, se constată că nu a 
fost depusă, în termenul de un an de la data plăţii, cerere de îndreptarea 
erorilor materiale din documentele de plată şi în consecinţă, contestatoarea 
a decăzut din dreptul său de a introduce o astfel de cerere. 

Contestatoarea a depus însă la Administraţia Finanţelor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii sub nr.___/____2010, cererea de compensare 
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a sumei de ___ lei, achitată în plus în contul impozitului pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor juridice cu impozit pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice, iar suma de ___ lei cu impozit pe 
veniturile din salarii. 

Urmare acestei cereri a fost emisă nota privind compensarea 
obligaţiilor fiscale nr.____/____2010, prin care organul fiscal teritorial a 
răspuns solicitării contestatoarei. 

În aceste condiţii, impozitul pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice în sumă de ____ lei, a fost stins astfel, prin plată suma 
de ____ lei la data de 24.12.2009 şi prin compensare suma de ___ lei la 
data de 14.01.2010, iar scadenţa acestor obligaţii a fost la data de 
27.08.2007 şi respectiv 25.06.2007, conform declaraţiei rectificative depusă 
de contestatoare la organul fiscal teritorial sub nr.___/____2010 şi a 
declaraţiei iniţiale depusă sub nr.___/___2010. 

Întrucât, impozitul pe venturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice nu a fost achitat în termenul legal, în mod corect şi legal 
organul fiscal teritorial a calculat în sarcina contestatoarei accesorii în sumă 
de ____ lei. 

Pe cale de consecinţă, contestaţia se priveşte ca neîntemeiată, 
urmând să fie respinsă pentru acest motiv. 

Nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a cauzei, 
susţinerea contestatoarei că suma achitată în contul impozitului pe 
veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice a figurat în perioada 
2007-2010 în contul bugetului de stat, fără a se efecua compensarea din 
oficiu, deoarece contestatoarea nu a efectuat doar plata eronat, a şi 
declarat eronat această obligaţie fiscală sau cu întârziere, organul fiscal 
teritorial neavând cum să opereze din oficiu compensarea. 

Organul fiscal teritorial poate compensa din oficiu doar 
obligaţiile fiscale reciproce, ori la data plăţilor efectuate de contestatoare, 
nu era înregistrată în evidenţa sa o obligaţie de plată privind impozitul pe 
veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(1)  din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se 
 
                                                 D E C I D E : 
 
                          

 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. 
_____ S.R.L. comuna Tufeşti, judeţul Brăila împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.____/____2010, emisă de Administraţia 
Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, pentru suma de 
_____ lei. 
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Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ. 

 

DIRECTOR COORDONATOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


