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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu, este investita in

temeiul art.174 si 178 (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 (R) – privind Codul de procedura fiscala,

cu solutionarea contestatiei formulata de  S.C.” X Sibiu, impotriva Procesului verbal

nr./31.12.2002 si a Deciziilor nr;;; 1/13.06.2005 intoc-mite de Administratia Finantelor Publice

a municipiului Sibiu.

Contestatia a fost depusa in termen conform art.176(1) din O.G.nr.92/2003 (R),

fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului Sibiu sub

nr.196198/01.07.2005 iar la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu sub

nr.11567 din 15.07.2005.

Contestatia are ca obiect suma totala  de XXX lei RON reprezentand obligatii

de plata accesorii impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, din

care :

� XXXXlei RON - dobanzi ;

�   XXXXXlei RON- penalitati de intarziere.

                    I. Prin contestatia formulata petenta invoca urmatoarele :

Societatea a inregistrat la data de 31.12.2001 o obligatie de plata in suma de

6XXXXX lei RON reprezentand impozit pe veniturile din dividendele cuvenite asociatilor

pentru anul 2000.

Cu ordinul de plata nr./08.01.2002 sociatatea achita suma de XXXX lei RON,

numai ca din eroare suma platita a fost evidentiata in “FISA ROL” a organului fiscal teritorial

la pozitia “impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice”  in loc de

“impozit pe veniturile din dividende persoane fizice”.

Indreptarea erorii de inregistrare s-a facut la data de 11.06.2003 cand s-a

solicitat un certificat fiscal si s-a observat inregistrarea gresita a platii.

Cu toate ca s-a efectuat plata la termen a creantei bugetare si doar posibilitatea

confuziei conturilor si a denumirii impozitului datorat a determinat evidenta gresita a platii

facute, organul fiscal procedeaza la perceperea dobanzilor si penalitatilor corespunzatoare

sumei de XXXXX lei RON pana la data de 27.05.2005.

    II. Administratia Finantelor Publice a  municipiului Sibiu a calculat in sarcina petentei

pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
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pentru anul 2000, in suma de XXXX lei RON dobanzi si penalitati de intarziere in suma de

XXXXX lei RON si respectiv deXXX lei RON.

      III. Avand in vedere motivatiile petentei, documentele existente la dosarul cauzei in

raport cu prevederile actelor normative in vigoare, se retine :

Societatea a declarat un impozit pe veniturile din dividende atribuite

persoanelor fizice pentru anul 2000 in suma de XXXX lei RON cu termen de plata la data de

31.12.2001, dar din eroare cu ordinul de plata nr./08.01.2002 achita aceasta suma in contul

impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice.

Indreptarea erorii platii s-a efectuat la  data de 11.06.2003, odata cu solicitarea

unui certificat fiscal, atunci cand societatea a luat la cunostinta de aceasta situatie. Astfel,

societatea depune cererea  inregistrata sub nr./11.06.2003, privind transferul sumei de XXX

lei RON in contul impozitului pe veniturile  din dividende distribuite persoanelor fizice.

Pentru neachitarea la scadenta a  obligatiei de plata in suma de XXXX lei RON,

societatea datoreaza pentru perioada 01.01.2002 – 08.01.2002 dobanzi in suma de XXXX lei

RON si penalitati de intarziere in suma deXXX lei RON (XXX RON x 0,5% x 1 luna) conform

prevederilor art.13 si respectiv art.13�1 alin.(3) din O.G.nr.11/1996 privind executarea

creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezulta ca S.C.””  X . Sibiu nu

a avut niciodata ca asociati persoane juridice, asociatii societatii fiind doar persoane fizice,

fapt pentru care nu a inregistrat niciodata obligatii de plata de natura impozitului pe veniturile

din dividende persoane juridice.

Intrucat plata sumei de XXXX lei RON s-a facut din eroare in contul impozitului

pe veniturile din dividende persoane juridice, prin completarea eronata a contului bugetar pe

O.P. nr./08.01.2002, in conditiile in care societatea a inregistrat si declarat doar impozit pe

veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, se retine ca obligatia de plata in suma

de XXXX lei RON reprezentand impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor

fizice se stinge la data de 08.01.2002.

In consecinta dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestei obligatii de

plata, calculate dupa data de 09.01.2002 ca urmare a erorii materiale mentionate mai sus

sunt nedatorate.

Pentru considerentele retinute, in temeiul art.180 (1) si art.181 (5) din

O.G.nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,
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1. Admite contestatia pentru suma totala deXXXXX lei RON reprezentand

obligatii

de  plata accesorii impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, din

care :

� XXX lei RON - dobanzi ;

�   XX lei RON - penalitati de intarziere.

2. Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma totala deXXX lei RON

reprezentand obligatii de plata accesorii impozitului pe veniturile din dividende distribuite

persoanelor fizice, din care :

XX lei RON - dobanzi ;

                                XXX lei RON - penalitati de intarziere.

Punctul 2 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Sibiu in termen de 6

luni de la data comunicarii.


