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                                     DECIZIA Nr. 51 / ....2010

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. ... S.R.L.

 impotriva Deciziei nr..../....2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii
       emisa de Administratia finantelor publice a orasului Voluntari                  

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  -  Biroul  solutionare
contestatii  a  fost  sesizata,  prin  adresa  nr..../....2010,  cu  privire  la  contestatia
formulata de  S.C. ... S.R.L. cu sediul social in ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei
nr..../....2010  referitoare  la  obligatiile  de  plata accesorii  emisa  de  Administratia
finantelor publice a orasului Voluntari.                      

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de ... lei, reprezentand :   
- accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii, ... lei ;               
- accesorii aferente impozitului pe profit, ... lei.

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

- referitor la termenul de depunere la organul emitent al actului atacat, impus
de art.207 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, se considera a fi depusa in termen,
avand in vedere urmatoarele :

-  din  referatul  solicitat  in  vederea  solutionarii  contestatiei,  intocmit  de
Compartimentul evidenta platitori persoane juridice, nu se poate verifica respectarea
termenului de depunere al contestaţiei, motiv pentru care aceasta va fi considerata
depusa in termenul legal, asa cum prevede pct.3.9. din Ordinul  A.N.A.F. nr.519/2005
privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

- contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual la organul emitent al
actului atacat ;

- contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii nr. .../....2010.
                                                  

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
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generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. ... S.R.L. .

I.  Prin adresa inregistrata la  Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov  sub  nr..../....2010, formulata  de  S.C.  ... S.R.L.,  societatea  contesta  Decizia
nr..../....2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii, respectiv anumite obligatii
accesorii  stabilite  prin  decizia  contestata  si  anume :  suma de ...  lei  reprezentand
majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii si suma de ... lei
reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe profit. 

In  ceea  ce  priveste  impozitul  pe  venitul  microintreprinderilor,  societatea
contestatoare mentioneaza urmatorul aspect :  “ SC ... SRL a optat intre ...2001 si
...2003 pentru aceasta forma de impozitare, neexistand inca termenii de ,,platit in
plus” sau ,,credit fiscal”, noi reiteram pe majoritatea declaratiilor ca 441 e cont
debitor  pe  care  il  creditam lunar  cu  acel  1,5%.  Aducem in  sprijin  declaratii  si
balante dar vom accepta in aceasta privinta hotararea Dumneavoastra.”       

II. In adresa nr..../....2010 privind solutionarea contestatiei formulata de S.C. ...
S.R.L., intocmit de Compartimentul evidenta platitori persoane juridice se comunica
faptul  ca  “societatea  s-a  prezentat  la  reglarea fisei  si  a  platit  obligatiile  fiscale
restante si curente.”

III.  Luand in considerare sustinerile organului fiscal, argumentele invocate de
petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile
legale in vigoare la data emiterii actului contestat, se retin urmatoarele:
                    
      In fapt, prin adresa inregistrata sub nr..../....2010, Directia generala a finantelor
publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, a comunicat petentei S.C.
... S.R.L. faptul ca exista posibilitatea unor neconcordante intre evidenta contabila a
societatii  si  evidenta  fisei  pe  platitor  si,  in  consecinta,  contestatia  nu  se  poate
solutiona decat  dupa reglarea fisei  de evidenta fiscala pe platitor,  fapt ce impune
prezentarea reprezentantului societatii la sediul organului fiscal, respectiv la Serviciul
evidenta pe platitor persoane juridice.

In conformitate cu prevederile pct.3 din Ordinul  A.N.A.F. nr.519/2005 privind
aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului IX  din  Ordonanta  Guvernului
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare, prin  adresele  nr..../....2010,  nr..../....2010,  nr..../....2010  si
nr..../...2010,  organul  de solutionare a solicitat  Administratiei  finantelor  publice a
orasului Voluntari – Serviciul evidenta platitori persoane juridice sa transmita dosarul
contestatiei care sa cuprinda referatul cu propuneri de solutionare, decizia contestata,
dovada comunicarii deciziei, fisa pe platitor si orice alte documente care pot clarifica
aspectele  ridicate  de contestatoare,  sa se precizeze  daca s-a  efectuat  punctajul  si
reglarea fisei pe platitor cu societatea contestatoare si daca s-au aplicat procedurile de
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corectie a evidentei fiscale, in cazul in care s-au constatat erori de inregistrare.        
Prin adresa nr..../....2010 privind solutionarea contestatiei formulata de S.C. ...

S.R.L. transmisa de Compartimentul evidenta platitori persoane juridice, se comunica
faptul  ca societatea s-a prezentat la reglarea fisei sintetice pe platitor si  a platit
obligatiile fiscale restante si curente.    

Totodata,  din  fisa  sintetica  totala  editata  la  data de  ....2010,  societatea  nu
figureaza cu obligatii de plata neachitate.

Avand in vedere cele prezentate precum si  documentele anexate  la dosarul
cauzei, urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata si nemotivata. 

In drept,  in cauza de fata sunt incidente prevederile  pct.12.1. lit.a) si b) din
Ordinul  A.N.A.F.  nr.519/2005  privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare :
 “ 12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate
în  susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul
administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt
şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei
supuse soluţionării;”

Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza pct. 12.1. lit.a)
si lit.b) din Ordinul A.N.A.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul
art.216 alin.(1)  din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se

                           
                                                                    DECIDE:

Respingerea contestatiei  formulata  de  S.C.  ... S.R.L. impotriva  Deciziei
nr..../....2010  referitoare  la  obligatiile  de  plata accesorii  emisa  de  Administratia
finantelor publice a orasului Voluntari pentru suma totala de ... lei, din care accesorii
aferente impozitului pe veniturile din salarii : ... lei si accesorii aferente impozitului
pe profit : ... lei, ca neintemeiata si nemotivata.    

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                                                               
                                               DIRECTOR  EXECUTIV,

 


