
                                                                                      
                                               DECIZIA NR. 1003

din /.2010
privind solutionarea contestatiei formulata de catre 

 petentul   
 inregistrata la D.G.F.P. sub nr/05.05.2010

       Directia Generala a Finantelor Publice, Biroul de Solutionare a
Contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice , privind
solutionarea contestatiei formulata de catre petentul, cu domiciliul ,inregistrata la noi
sub nr. /05.05.2010.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale
din cadrul Administratiei Finantelor Publice prin Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr./08.04.2010  in ceea ce priveste suma de lei reprezentand majorari
de intarziere .

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , in raport de emiterea
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. /08.04.2010 si data inregistrarii
contestatiei la Administratia Finantelor Publice, respectiv 28.04.2010, conform
stampilei acestei institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 206,207
si 209 din O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , D.G.F.P.
este investita sa solutioneze contestatia. 

I. Petentul reprezentat fiscal de SC contesta masurile stabilite de organul de
inspectie fiscala din cadrul Administratiei  Finantelor Publice  in Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr./08.04.2010 in ceea ce priveste suma de lei
reprezentand majorari de intarziere si solicita anularea deciziei nr. /08.04.2010 ca
fiind netemeinica si nelegala ,  motivand urmatoarele:

 Petentul mentioneaza ca in perioada 01.08.2007-31.01.2009 a fost angajat al
SC obtinand venituri din salarii pe care reprezentantul sau fiscal le-a declarat potrivit
legii la AFP.  
        In luna aprilie 2008 , petentul depune prin reprezentantul sau fiscal SC la AFP
Declaratia 224 sub numarul de inregistrare /22.05.2008, virand la bugetul de stat
suma de lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii cu ordinul de plata nr.
/22.05.2008 insa virarea sumei se  face eronat la Trezoreria in loc de Trezoreria
unde era arondat.
            Trezoreria ,fara nici o dispozitie de restituire a sumelor platite,i-a restituit
banii.
         Petentul invoca prevederile art. 117 din OG92/2003 privind Codul de procedura
fiscala si ordinul 1899/2004 conform caruia sumele platite eronat se restituie la
cerere in temeiul unei decizii de restituire.    
                  De asemenea invoca eliberarea certificatului privind atestarea impozitului
platit conform Conventiei de evitarea dublei impuneri, de catre DGFP inregistrata
sub nr. /20.02.2009, care atesta plata impozitului. 
                Petentul sustine ca  si-a indeplinit toate obligatiile fiscale conform art. 22
din Codul de procedura fiscala respectiv: a declarat veniturile impozabile , a calculat
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si inregistrat in evidenta contabila si fiscala impozitele datorate bugetului general
consolidat si a platit la termenele legale impozitul datorat pe luna aprilie 2008 catre
bugetul general consolidat, facand mentiunea ca atat Trezoreria operativa cat si
Trezoreria fac parte din acelasi buget general consolidat. 
               Fata de cele mentionate petentul solicita anularea deciziei nr. /08.04.2010
pentru suma de lei .

   II. In vederea eliberarii certificatului privind atestarea impozitului platit
conform Conventiei de evitare a dublei impuneri ,in luna martie 2010 organul fiscal-  
AFP solicita contribuabilului  achitarea sumei de lei reprezentand impozit pe salarii
aferent lunii aprilie 2008 ,suma care a fost achitata cu ordinul de plata nr. din data de
31.03.2010, iar pentru plata cu intarziere s-a emis Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii in suma de lei ,decizie comunicata  petentului prin reprezentant fiscal
SC ,in data de 08.04.2010. 
          Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr./08.04.2010 in baza
art. 88 lit c) si art. 119 din O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a
impozitelor , taxelor , contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului consolidat,
organul fiscal a calculat urmatoarele accesorii:

  - lei majorari de intarziere, pentru perioada 25.05.2008-31.03.2010, aferente
unui debit in suma de lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii individualizat
prin Declaratia 224 inregistrata la AFP sub nr. din 22 mai 2008 privind veniturile sub
forma de salarii obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in
Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si
posturilor  consulare  acreditate in Romania. 

    III Avand in vedere constatarile organului de control, sustinerile petentului,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in
vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii DGFP prin Biroul de solutionare contestatii
este de a stabili daca contribuabilul prin reprezentant fiscal SC datoreaza
accesorii in suma de lei stabilite prin Decizia nr. /08.04.2010 referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale  reprezentand impozit
pe veniturile din salarii individualizat prin Declaratia 224 inreg. la AFP sub
nr./22 mai 2008 in conditiile in care obligatia de plata a fost achitata cu
intarziere.

      Din documentele prezentate la dosar rezulta ca petentul prin reprezentant
fiscal SC a depus la AFP Declaratia privind veniturile sub forma de salarii obtinute de
catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor  consulare  acreditate
in Romania pentru luna aprilie 2008 cod 224, prin care declara obligatii de plata in
suma de lei. 
             Petentul recunoaste ca obligatia de plata in suma de lei a fost achitata
eronat la Trezoreria in data de 22.05.2008 iar aceasta suma i-a fost restituita. 
          In fapt Trezoreria a restituit petentului suma de lei la data de 26.05.2008
intrucat acesta nu era in evidenta organului fiscal teritorial. 
              Faptul ca suma de lei a fost restituita fara sa fie solicitata de petent nu
poate fi retinut in solutionarea contestatiei intrucat acesta nu a fost privat de
drepturile sale de catre organele fiscale. 
          De asemenea faptul ca prin certificatul eliberat de DGFP inregistrat sub
nr./20.02.2009 nu s-a evidentiat obligatia de plata a petentului in suma de lei
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aferenta lunii aprilie 2008 nu poate fi retinut in solutionarea contestatiei intrucat
ulterior petentul a solicitat eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit
pentru veniturile realizate din Romania in anul 2009, iar organele fiscale au constata
lipsa platii aferente lunii aprilie 2008 si au solicitat petentului virarea acesteia iar
acesta cu OP nr. din data de 31.03.2010 a realizat plata sumei de lei la Trezoreria
(extras anexat in copie la pagina 18 la dosarul cauzei).
        In fapt accesoriile in suma  de lei reprezentand majorari de intarziere aferente
impozitului pe salarii idividualizat prin Declaratia nr./22 mai 2008 au ca baza de
calcul debitul reprezentand impozit pe salarii  in suma de lei ,debit scadent la data de
25.05.2008 si achitat la 31 03.2010.

In speta sunt aplicabile prevederile  art. 119 alin (1) ,  alin.(3) si alin (4) si art.
120 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare,care precizeaza :

“ART. 119
    Dispozitii generale privind majorãri de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadentã de cãtre debitor a obligatiilor de
platã, se datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere.
      (3) Majorãrile de întârziere se fac venit la bugetul cãruia îi apartine creanta
principalã.
    (4) Majorãrile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate
prin ordin al ministrului economiei si finantelor,”

“ART. 120
    Major�ri de întârziere
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data
stingerii sumei datorate, inclusiv”.

Din prevederile legale enuntate rezulta ca organele fiscale erau indreptatite sa
calculeze accesorii aferente debitului reprezentand impozit pe veniturile din salarii
individualizat prin Declaratia 224 inregistrata la AFP sub nr. din 22 mai 2008 de la
data scadentei pana la data stingerii inclusiv.

Prin Decizia nr. /08.04.2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii s-au
calculat in mod legal accesorii in suma de lei  reprezentand majorari de intarziere
aferente  debitului reprezentand impozit pe veniturile din salarii cu termen de plata
25 mai 2008, debit individualizat prin Declaratia 224 inregistrata la AFP sub nr. din
22 mai 2008, achitat la data de 31.03.2010.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 din O.G. 92/2003,
republicata , privind Codul de procedura fiscala se :

                     D E C I D E :
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei  formulata de petentulreprezentat

fiscal de SC impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
impozitului pe salarii nr./08.04.2010 prin care s-au calculat majorari de intarziere in
suma de lei .

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen prevazut de
Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.

                                       DIRECTOR EXECUTIV           
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