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                                           DECIZIA  nr.359/2009/30.03.2010

DirecŃia   Generală  a  FinanŃelor  Publice  Mureş  a  fost  sesizată de
S.C. .... S.R.L. din loc. ..., jud. Mureş, prin contesta\ia [nregistrat` sub
nr..../03.12.2009, formulatã împotriva Deciziei de impunere nr..../29.10.2009
privind obliga\iile fiscale stabilite [n urma corec\iilor eviden\ei fiscale, [ntocmit`
de D.G.F.P. Mureş - AdministraŃia FinanŃelor Publice Deda - Compartimentul
evidenŃă fişă pe plătitor, comunicată petentei la data de 02.11.2009, potrivit
confirmării de primire anexată în copie la dosarul cauzei.

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut la art.207 alin.(1) din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205, art.206
şi art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P.
Mureş, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe
asupra contestaŃiei formulate.

A) Prin contestaŃia înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub
nr..../03.12.2009, petenta invocă următoarele:

- în cuprinsul deciziei atacate se menŃionează ca "motive de fapt" ale
actului administrativ fiscal, Decizia nr...../2008/11.03.2009 a D.G.F.P. Mureş prin
care a fost soluŃionată contestaŃia formulată de societate împotriva Deciziei de
impunere nr...../08.10.2008 privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale nr..../08.10.2008, în sensul desfiinŃării actului atacat pentru
obligaŃii fiscale de plată în sumă de .... lei;

- organul fiscal a nesocotit cerinŃele impuse prin textul Deciziei
nr...../11.03.2009 a D.G.F.P. Mureş. Prin decizia de soluŃionare a fost desfiinŃată
decizia de impunere atacată, în sensul că sumele din actul administrativ fiscal
atacat nu sunt dovedite ca datorate, urmând ca organele de specialitate să
reanalizeze modul de calcul al obligaŃiilor bugetare, Ńinând cont de prevederile
legale aplicabile speŃei;
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- prin urmare, solicită admiterea contestaŃiei, desfiinŃarea actului
administrativ fiscal atacat şi măsurile cuprinse în acesta, precum şi exonerarea de
la plata sumelor care, în mod greşit, i-au fost solicitate a le achita. 

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, urmare desfiinŃării Deciziei
de impunere nr...../08.10.2008 privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma
corecŃiilor evidenŃei fiscale în ceea ce priveşte obligaŃiile fiscale de plată în sumă
totală de ... lei, în baza Deciziei nr..../2008/11.03.2009 a D.G.F.P. Mureş - Biroul
SoluŃionare ContestaŃii , a fost emisã Decizia de impunere nr...../29.10.2009 privind
obliga\iile fiscale stabilite [n urma corec\iilor eviden\ei fiscale de cãtre
AdministraŃia FinanŃelor Publice Deda - Compartimentul Eviden\` pe Pl`titor
Persoane Juridice, prin care au fost stabilite [n sarcina S.C. .... S.R.L. din loc. ....,
jud.Mure], pentru perioada de raportare a obligaŃiei corectate, respectiv octombrie
2008, diferen\e [n minus în sumă totală de .... lei, compusă din:

- .... lei reprezentând C.A.S. pensie suplimentară - debit;
- ... lei reprezentând C.A.S. pensie suplimentară - majorare de

întârziere;
- ... lei reprezentând impozit pe profit - penalitate de întârziere;
- ... lei reprezentând impozit pe salarii - majorare de întârziere;
- ... lei reprezentând sănătate angajat - penalitate de întârziere;
- ... lei reprezentând sănătate concediu medical - debit;
- ... lei reprezentând sănătate concediu medical - majorare de întârziere;
- ... lei reprezentând sănătate concediu medical - penalitate de

întârziere;
- ... lei reprezentând şomaj angajat - majorare de întârziere;
- ... lei reprezentând şomaj angajat - penalitate de întârziere;
- ... lei reprezentând şomaj angajator - majorare de întârziere;
- .... lei reprezentând şomaj angajator - penalitate de întârziere.

C) Av@nd [n vedere constat`rile organelor de inspec\ie fiscal`,
motivele invocate de petentã, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i
actele normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

În fapt , urmare desfiinŃării Deciziei de impunere nr...../08.10.2008
privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale în ceea ce
priveşte obligaŃiile fiscale de plată în sumă totală de ... lei, în baza Deciziei de
soluŃionare a contestaŃiei nr..../2008/11.03.2009 a D.G.F.P. Mureş - Biroul
SoluŃionare ContestaŃii , a fost emisã Decizia de impunere nr...../29.10.2009 privind
obliga\iile fiscale stabilite [n urma corec\iilor eviden\ei fiscale de cãtre D.G.F.P.
Mure] - AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg.Mureş - Compartimentul Eviden\` pe
Pl`titor Persoane Juridice, prin care au fost stabilite [n sarcina S.C. .... S.R.L. din
loc....., jud.Mure], pentru perioada de raportare a obligaŃiei corectate, respectiv
octombrie 2008, diferen\e [n minus în sumă totală de ... lei (.... lei reprezentând
C.A.S. pensie suplimentară - debit + ... lei reprezentând C.A.S. pensie suplimentară
- majorare de întârziere + ... lei reprezentând impozit pe profit - penalitate de
întârziere + ... lei reprezentând impozit pe salarii - majorare de întârziere + ... lei
reprezentând sănătate angajat - penalitate de întârziere + .... lei reprezentând
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sănătate concediu medical - debit + .... lei reprezentând sănătate concediu medical -
majorare de întârziere + ... lei reprezentând sănătate concediu medical - penalitate
de întârziere + ... lei reprezentând şomaj angajat - majorare de întârziere + ... lei
reprezentând şomaj angajat - penalitate de întârziere + ... lei reprezentând şomaj
angajator - majorare de întârziere + .... lei reprezentând şomaj angajator - penalitate
de întârziere).

Prin contestaŃia formulată, S.C. .... S.R.L. invocă faptul că "organul
fiscal a nesocotit cerinŃele impuse prin textul Deciziei nr..../11.03.2009 a DGFP
Mureş", prin care a fost desfiinŃată Decizia de impunere nr...../08.10.2008 privind
obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, în sensul că sumele
din actul administrativ fiscal atacat nu sunt dovedite ca datorate, urmând ca
organele de specialitate să reanalizeze modul de calcul al obligaŃiilor bugetare,
Ńinând cont de prevederile legale aplicabile speŃei. Astfel, petenta solicită
desfiinŃarea noului act fiscal atacat şi măsurile cuprinse în aceasta, precum şi
exonerarea de la plata sumelor care, în mod greşit, i-au fost solicitate a le achita.

Referitor la aspectele contestate, în concordanŃă cu actele existente la
dosarul cauzei, se reŃin următoarele:

- prin Decizia de impunere nr..../08.10.2008 privind obligaŃiile fiscale
stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, au fost stabilite în sarcina S.C. ....
S.R.L. obligaŃii fiscale de plată (diferenŃe în plus) în sumă totală de ... lei; 

- decizia de impunere anterior menŃionată, a fost desfiinŃată prin
Decizia nr...../2008/11.03.2009 emisă de D.G.F.P. Mureş - Biroul de SoluŃionare a
ContestaŃiilor, prin care a fost soluŃionată contestaŃia înregistrată la AdministraŃia
FinanŃelor Publice Reghin sub nr...../19.11.2008, întrucât organele de specialitate
nu au indicat modul de determinare a situaŃiei fiscale ca urmare a corecŃiilor
efectuate în urma verificării conformităŃii obligaŃiilor fiscale existente în evidenŃa
analitică pe plătitor cu cele din balanŃa de verificare a unităŃii, fiind astfel incertă
situaŃia de fapt referitoare la obligaŃiile datorate, implicit dacă accesoriile aferente
acestora au fost calculate corect;

- urmare aplicării considerentelor deciziei de desfiinŃare, anterior
menŃionate, organele de specialitate din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice
Deda au reglat fişa de evidenŃă pe plătitor prin punctaj între evidenŃa contabilă a
societăŃii (fi şe de cont, balanŃă de verificare la data de 30.06.2009)  şi declaraŃiile
fiscale şi a celor rectificative depuse de societate la organul fiscal până în luna
octombrie 2009, în acest sens fiind emisă Decizia de impunere nr..../29.10.2009
privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, prin care
organele fiscale au procedat la corectarea obligaŃiilor înregistrate eronat în
perioada de raportare a acestora, respectiv octombrie 2008, rezultând astfel
diferenŃe în minus în cuantum total de .... lei.

 {n consecin\`, urmare celor prezentate anterior, se reŃine cã, prin
Decizia de impunere nr...../29.10.2009 privind obligaŃiile fiscale stabilite în
urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, în sarcina S.C. .... S.R.L. nu au fost stabilite
obligaŃii fiscale de plată, suma de .... lei stabilită iniŃial de plată cu titlu de
diferenŃe în plus prin Decizia de impunere nr..../08.10.2008 privind obligaŃiile
fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale, fiind corectatã integral
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prin borderou de scãdere în sistemul SACF. Astfel, prin Decizia de impunere
nr..../29.10.2009 privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale, au fost evidenŃiate diferenŃe în minus în cuantum de .... lei,
compuse din sume care nu sunt stabilite ca datorate de S.C. .... S.R.L. din loc.
..., jud. Mureş, prin actul contestat în speŃă.

Prin urmare, susŃinerea petentei conform căreia în cauză se impune
desfiinŃarea măsurilor stabilite prin actul contestat, precum şi exonerarea de la
plata obligaŃiilor stabilite în sarcina sa, apare ca neîntemeiată şi lipsită de obiect,
întrucât, prin decizia atacată, în sarcina sa nu au fost stabilite obligaŃii fiscale de
plată.

În drept , potrivit dispozitiilor art.205 din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare:

"Art. 205 (1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor
acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia
este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se
considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia, in conditiile legii.

(2) Este indreptatit la contestatie numai cel care se considera ca a
fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia.[...]”

Art. 217 alin.(1) din actul normativ anterior menŃionat, precizează că:
"(1) Daca organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea

unei condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe
fond a cauzei".

 Potrivit punctului 13.1. lit.d) din InstrucŃiunile pentru aplicarea
titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,
aprobate prin Ordinul nr.519/2005, în ceea ce priveşte respingerea contestaŃiei
pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale, se precizează următoarele:

"ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
d) lipsită de interes, în situaŃia în care contestatorul nu

demonstrează că a fost lezat în dreptul său legitim".
În situatia de fapt şi de drept mai sus prezentată se reŃine că petenta se

află în situaŃia de a contesta un act administrativ fiscal, respectiv Decizia de
impunere nr...../29.10.2009 privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale, prin care nu au fost stabilite în sarcina sa obligaŃii de plată la
bugetul general consolidat al statului, deci nu a fost lezată în vreun interes al s`u. 

Având în vedere cele anterior precizate, contesta\ia formulat` de S.C.
.... S.R.L. din loc. ...., jud. Mureş, urmează să fie respinsă ca lipsită de interes.

Pentru considerentele ar`tate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a), art.210 ]i art.217
din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, se 
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DECIDE

Respingerea ca lipsită de interes a contestaŃiei formulate de S.C. ....
S.R.L. din loc. ...., jud. Mureş.

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mureş, în termen de 6
luni de la data comunicării. 

               DIRECTOR COORDONATOR,  
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