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                                     DECIZIA Nr. 36 / 2011

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

 impotriva Deciziei nr..../....2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii, emisa  de
   Administratia Finantelor Publice a Orasului Voluntari                

          Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata, prin
adresa inregistrata sub nr...../.....2011, cu privire la contestatia  formulata de S.C. ....
S.R.L.,  cu  sediul  social  in  ....,  judetul  Ilfov,  CUI  RO......,  impotriva  Deciziei
nr...../......2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii,  emisa  de Administratia
Finantelor Publice a Orasului Voluntari. 
                    

Obiectul  contestatiei  il  constituie  suma  de  ...  lei,  reprezentand  accesorii-
dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitelor si contributiilor. 
          

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 ca acestea au fost respectate: 

- contestatia a fost depusa in termenul  impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala ;

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

- contestatia se refera la obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite prin
Decizia  nr...../.....2011  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii,  emisa   de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Voluntari .
                                                  

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.  In  sustinerea  contestatiei S.C.  ..... S.R.L.  face   precizarea  ca,  pentru
obligatiile  fiscale  cuprinse  in  Declaratiile  100  si  102  aferente  lunii  .....  2010  si
inregistrate la Administratia Financiara sub nr...../.....2010, i-au fost calculate in mod
nejustificat dobanzi si penalitati de intarziere, intrucat sumele datorate au fost achitate
la scadenta, fara intarziere.

II.  In referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei  nr..../.....2011,
Compartimentul Evidenta Platitor Persoane Juridice  precizeaza urmatoarele :
               “Declaratiile 100 si 102 aferente lunii .... 2010, inregistrate de societate
sub nr..../.....2010, au fost prelucrate in baza de date in data de .....2011. Aceasta a
dus  la  generarea  de  accesorii,  care  au  fost  instituite  la  .....2011  si  comunicate
societatii prin decizia de accesorii nr...... In urma analizarii fisei si a procedurii de
simulare la impozitele cu sume restante s-a constatat ca acestea nu sunt datorate de
societate “ si, fata de cele prezentate, propune aprobarea contestatiei pentru suma de
..... lei.  

III.   Luand  in  considerare  sustinerile  Compartimentului  Evidenta  Platitor
Persoane Juridice si prezentate in referatul nr...../.....2011, respectiv faptul ca in urma
aplicarii  procedurii  de  simulare  in  vederea  indreptarii  erorilor  determinate  de
inregistrarea  cu  intarziere  a  declaratiilor  100  si  102  aferente  lunii  ....  2010  s-a
constatat ca societatea nu datoreaza sumele restante, argumentele invocate de petenta
in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei, precum si prevederile
legale in vigoare la data emiterii deciziei contestate, se retine faptul ca S.C. ... S.R.L.
nu datoreaza accesoriile in suma totala de ....  lei,  motiv pentru care urmeaza a se
admite, in totalitate, contestatia formulata.  
 

In drept, in cauza de fata sunt incidente prevederile art.216 alin.(1) si (2) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare:

    Art. 216
    Soluţii asupra contestaţiei
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori
respinsă.
    (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială
a actului atacat.
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Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.216 alin.(1)
si  (2)   din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003 privind  Codul  de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare , se

                           

                                                                    DECIDE:

1. Se  admite,  in  totalitate,  contestatia  formulata  de  S.C.  ....  S.R.L.  impotriva
Deciziei  nr..../.....2011  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Voluntari, pentru suma de .... lei ;

2. Se anuleaza, in totalitate, Decizia nr..../....2011 referitoare la obligatiile de plata
accesorii emisa  de Administratia Finantelor Publice a Orasului Voluntari.

   

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,
                                                       

                                                                          


