Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a JudeŃului Maramureş
Biroul SoluŃionarea ContestaŃiilor

Decizia nr. 882 din 14.06.2011 privind solutionarea
contestatiei formulate de SC X SRL, cu domiciliul fiscal in loc. M.,
nr. ..., inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice sub
nr....../02.05.2011
Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de catre
Administratia Finantelor Publice V S prin adresa nr..../29.04.2011,
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice sub nr.
...../02.05.2011 asupra contestatiei depuse de SC X SRL impotriva titlului
executoriu nr. .../22.02.2011 emis de Administratia Finantelor Publice V S.
Contestatia are ca obiect suma totala de .... lei, reprezentand:
..... lei - impozit pe profit;
.... lei - impozit pe veniturile din salarii;
.... lei - contributii reprezentand: asigurari sociale, asigurari
sociale de somaj, asigurari sociale de sanatate
datorate de angajator si retinute de la asigurati,
concedii si indemnizatii, asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale si fondul de garantare
pentru plata creantelor salariale.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
205 alin. (1), art. 206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se
pronunte asupra contestatiei.
I. Prin contestatia formulata, SC X SRL solicita admiterea
acesteia motivand ca societatea are de incasat taxa pe valoarea adaugata
impunandu-se o compensare si ca pentru declaratiile care au stat la baza
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creantei au fost depuse declaratii rectificative, de care organul fiscal nu a
tinut cont.
II. In data de 22.02.2011, Administratia Finantelor Publice V S a
emis titlul executoriu nr…., conform art. 141 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, privind obligatiile
fiscale datorate de SC X SRL in suma totala de … lei reprezentand
impozit pe profit in suma de …. lei, impozit pe veniturile din salarii in suma
de …. lei si contributii reprezentand: asigurari sociale, asigurari sociale de
somaj, asigurari sociale de sanatate datorate de angajator si retinute de la
asigurati, concedii si indemnizatii, asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in
suma de …. lei.
III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, constatarile
organelor de inspectie fiscala, documentele anexate la dosarul
contestatiei, precum si actele normative invocate de contestatoare si de
organele de inspectie fiscala, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se
pronunte daca SC X SRL datoreaza suma totala de …. lei
reprezentand impozit pe profit in suma de … lei, impozit pe veniturile
din salarii in suma de …. lei si contributii reprezentand: asigurari
sociale, asigurari sociale de somaj, asigurari sociale de sanatate
datorate de angajator si retinute de la asigurati, concedii si
indemnizatii, asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
in suma de ….. lei, inscrise in titlul executoriu nr. …./22.02.2011.
In fapt, in data de 18.02.2011, SC X SRL a depus la
Administratia Finantelor Publice V S declaratiile privind obligatiile de plata
la bugetul de stat si declaratiile privind obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale aferente perioadei iunie 2009 –
decembrie 2010, pentru suma de ….. lei reprezentand impozit pe profit in
suma de …. lei, impozit pe veniturile din salarii in suma de …. lei si
contributii reprezentand: asigurari sociale, asigurari sociale de somaj,
asigurari sociale de sanatate datorate de angajator si retinute de la
asigurati, concedii si indemnizatii, asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in
suma de ….. lei.
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Avand in vedere ca societatea nu a achitat in termenul legal
obligatiile fiscale declarate, Administratia Finantelor Publice V S a inceput
executarea silita prin emiterea titlului executoriu nr. ..../22.02.2011 pentru
suma de ..... lei.
In drept, art. 81 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul fiscal, precizeaza:
“(1) Declaratia fiscala se depune de catre persoanele
obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta”.
Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
precizeaza:
“(1) Plata impozitului se face astfel:
b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au
obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la
data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se
calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel.
Incepand cu anul 2010, acesti contribuabili urmeaza sa aplice
sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati
la lit. a).”
Art. 58 din Legea nr. 571/2003, prevede:
“Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au
obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor
fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l
vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
celei pentru care se platesc aceste venituri”.
Art. 111 alin (1) din acelasi act normativ prevede:
“(1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor
prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza”.
(6) Contributiile sociale administrate de Ministerul
Finantelor Publice, dupa calcularea si retinerea acestora conform
reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii
urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.
In temeiul prevederilor legale citate se retine ca SC X SRL avea
obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de
25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza
impozitul iar impozitul pe veniturile din salarii si contributiile sociale pana la
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data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste
venituri.
Astfel, se retine ca SC X SRL datoreaza suma de .... lei
reprezentand impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii, contributii
aferente salariilor datorate de angajator si de asigurati, in baza declaratiilor
privind obligatiile de plata la bugetul de stat si declaratiile privind obligatiile
de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale depuse la
Administratia Finantelor Publice V S in data de 18.02.2011.
Art. 141 din acelasi act normativ:
(1) Executarea silită a creanŃelor fiscale se efectuează în
temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului
cod de către organul de executare competent în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care,
potrivit legii, constituie titlu executoriu.
(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de
executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanŃele fiscale
neachitate la scadenŃă, reprezentând impozite, taxe, contribuŃii şi alte
venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile
aferente acestora, stabilite în condiŃiile legii.
In temeiul prevederilor legale citate si avand in vedere
documentele existente la dosarul contestatiei, se retine ca intrucat SC X
SRL nu a achitat la termenele legale obligatiile fiscale in suma de .... lei
aferente perioadei iunie 2009 – decembrie 2010, declarate in data de
18.02.2011, organele fiscale au inceput in mod legal executarea silita prin
emiterea titlului executoriu nr...../22.02.2011 pentru aceasta suma.
Sustinerea contestatoarei ca inregistreaza taxa pe valoarea
adaugata de recuperat, motiv pentru care se impune compensarea
acesteia cu obligatiile fiscale datorate, nu poate fi retinuta in solutionarea
favorabila a contestatiei deoarece conform art. 116 alin. (4) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, care precizeaza:
“(4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori
de cate ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia
sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata fara
optiune de rambursare” iar asa cum rezulta din decontul de taxa pe
valoarea adaugata pentru luna decembrie 2010, inregistrata la
Administratia Finantelor Publice V S sub nr..../18.02.2011, societatea nu a
solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA in suma de .... lei.
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Nici sustinerea contestatoarei ca la intocmirea titlului executoriu
organele de inspectie fiscala nu au tinut cont ca s-au depus declaratii
rectificative nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei
deoarece asa cum rezulta din referatul cu propuneri de solutionare nr.
..../29.04.2011 intocmit de Administratia Finantelor Publice V S, pentru
declaratiile depuse in data de 18.02.2011 nu s-au depus declaratii
rectificative.
Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art. 210 si art. 216 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

DECIDE

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de SC X
SRL, cu domiciliul fiscal in M., nr. ....
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal in termen de 6 luni
de la data comunicarii.

DIRECTOR EXECUTIV
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