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D E C I Z I E  nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
S.C. XXX S.R.L. înregistrat la D.G.F.P. a 

jude ului XXX sub nr. XXX/19.08.2013 i la D.G.R.F.XXX sub nr. 
XXX/06.09.2013    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului XXX a fost sesizat de 
c tre Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii XXX cu 
adresa nr. XXX/19.08.2013, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice 
a jude ului XXX sub nr. XXX/19.08.2013 i la D.G.R.F.XXX sub nr. 
XXX/06.09.2013, asupra contesta iei

 

formulate de S.C. XXX S.R.L., cu sediul în 
XXX, jud. XXX, CUI: XXX, înregistrat la Administra ia Finan elor Publice 
pentru Contribuabili  Mijlocii XXX sub nr. XXX/12.08.2013, iar în considerarea 
dispozi iilor exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 13 din 
H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , republicat, 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice XXX 

 

Serviciul Solu ionare 
Contesta ii a procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând urm toarele: 

  

Petenta S.C. XXX S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei 
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX din 12.07.2013, emis în 
Dosar Fiscal nr. XXX, de Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili  
Mijlocii XXX solicitând anularea calculului accesoriilor în sum de XXX lei, 
reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende 
persoane fizice, cod. 7. 
          Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei, dl. XXX în 
calitate de administrator al societ ii, a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .  

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. X/12.07.2013 emis în Dosar Fiscal nr. XXX de 
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii XXX, solicitând 
anularea calculului accesoriilor în sum de XXX lei, reprezentând dobânzi i 
penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice, cod. 7, 
invocând în sus inerea contesta iei urm toarele motive: 

 

- urmare distribuirii de dividende, petenta a completat i transmis electronic 
declara iile 100 nr. XXX/23.07.2012 pentru perioada de raportare iunie 2012, nr. 
XXX/04.10.2012 pentru perioada de raportare septembrie 2012 i nr. 
XXX/18.12.2012 pentru perioada de raportare noiembrie 2012. 

- dintr-o eroare material , în loc s fie bifat op iunea Impozit pe venitul 
din dividende distribuite persoanelor fizice a fost bifat op iunea Impozit pe 
venitul din dividende distribuite persoanelor juridice . Plata acestor obliga ii fiind 
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efectuat în termenul legal cu OP XXX/25.06.2012, OP nr. XXX/03.09.2012, OP 
nr. XXX/16.10.2012 i OP nr. XXX/17.12.2012 în contul unic 
RO91TREZ0212047010XXX-Trezoreria mun. XXX. 

- la începutul lunii iulie 2013, petenta a sesizat eroarea i dorind s remedieze 
problema, cu bun credin a depus declara iile rectificative 710 nr. XXX, XXX i 
nr. XXX din 04.07.2013 precum i noile declara ii 100 corectate cu op iunea 
Impozit pe venitul din dividende distribuite persoanelor fizice cu nr. de 

înc rcare XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare iunie 2012, nr. 
XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare septembrie 2013 i nr. 
XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare noiembrie 2013. 

- petenta consider c prin declara ia rectificativ nu a fost modificat 
cuantumul total al obliga iilor fiscale declarate initial, achitate integral în contul 
corect i la termenul prev zut de lege, ci tipul obliga iei fiscale datorate de 
contribuabil i în consecin consider c nu datoreaz major ri de întârziere; în 
aceast situa ie fiind vorba despre o eroare în întocmirea declara iei.

 

- în condi iile depunerii declara iei rectificative ulterior efectu rii pl ii 
debitului, petenta consider injust sanc ionarea societ ii prin aplicarea de 
major ri i dup data pl ii debitului întrucât acestea se  calculeaz numai supra 
debitelor datorate i neachitate în termen. 

În concluzie, petenta solicit anularea Deciziei referitoare la obliga iile de 
plat accesorii nr. X/12.07.2013 pentru suma de XXX lei reprezentând dobânzi i 
penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice.     

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. X/12.07.2013 
organele fiscale din cadrul Administra ia Finan elor Publice  pentru Contribuabili 
Mijlocii XXX în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , au stabilit în sarcina 
petentei suma de XXX lei, reprezentând accesorii calculate aferente Impozitului pe 
dividende persoane fizice, cod 7, individualizat conform Declara iilor 100 privind 
obliga iilor de plat la bugetul de stat aferente lunilor iunie, septembrie i 
noiembrie 2012, dup cum urmeaz : 

 

- dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. Declara iei 100 
nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada 25.10.2012 -04.07.2013 în sum de XXX lei;  

- penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. 
Declara iei 100 nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada 25.10.2012 -04.07.2013 în 
sum de XXX lei; 

- dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. Declara iei 100 
nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada 25.07.2012 -04.07.2013 în sum de XXX lei;  

- penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. 
Declara iei 100 nr. 3443327/04.07.2013

 

pentru perioada 25.07.2012 -04.07.2013 în 
sum de XXX lei; 

- dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. Declara iei 100 
nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada 21.12.2012 -04.07.2013 în sum de

 

XXX lei;  
- penalit i de întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice cf. 
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Declara iei 100 nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada 21.12.2012 -04.07.2013 în 
sum de XXX lei. 

În condi iile în care, pentru stingerea acestor obliga ii declarate de petent la 
Impozit pe venitul din dividende distribuite persoanelor fizice , petenta a solicitat 

prin adresa nr. XXX/04.07.2013, înregistrat la Administra ia Finan elor Publice 
pentru Contribuabilii Mijlocii XXX sub nr. XXX/08.07.2013, compensarea din 
sumele achitate în plus la Impozit pe venitul din dividende distribuite persoanelor 
juridice . 

Compensarea s-a efectuat conform Deciziei de compensare nr. 
XXX/11.07.2013, data stingerii fiind 04.07.2013, dat la care crean ele exist 
deodat , fiind certe, lichide i exigibile, în conformitate cu prevederile art. 116 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , cu modific rile 
i complet rile ulterioare.

   

III.  SC XXX SRL cu sediul în XXX, jud. XXX, are cod unic de 
înregistrare XXX, nr. înregistrare la Registrul Comer ului nr. XXX.  

IV. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice XXX este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele 
fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii 
XXX au stabilit în sarcina petentei SC XXX SRL suma de XXX lei, reprezentând 
accesorii calculate asupra obliga iilor de plat declarate de aceasta.

  

Cauza supusa solu ion rii o reprezint legalitatea calcul rii de accesorii, 
de la data scaden ei obliga iilor declarate ini ial, respectiv data de 25.07.2012, 
25.10.2012 i 21.12.2012, i pân la data depunerii declara iilor rectificative i 
a declara iilor corecte, respectiv 04.07.2013, în condi iile în care prin 
depunerea declara iilor rectificative s-a anulat obliga ia fiscal aferent 
impozitului pe dividende persoane juridice cu aceea i sum cu care s-a 
suplimentat obliga ia fiscal aferent impozitului pe dividende persoane fizice 
declarate de petent prin noile declara ii, având în vedere c petenta a solicitat 
prin adresa nr. XXX/04.07.2013, înregistrat la Administra ia Finan elor 
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii XXX sub nr. XXX/08.07.2013, 
compensarea din sumele achitate în plus la Impozit pe venitul din dividende 
distribuite persoanelor juridice ; compensare efectuat conform Deciziei de 
compensare nr. XXX/11.07.2013, data stingerii fiind 04.07.2013.   

În fapt, prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. 
X/12.07.2013, Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii 
XXX a stabilit în sarcina petentei SC XXX SRL suma de XXX lei, reprezentând 
accesorii calculate aferente Impozitului pe venitul din dividende distribuite 
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persoanelor fizice individualizate conform Declara iilor 100 privind obliga iilor de 
plat la bugetul de stat aferente lunilor iunie, septembrie i noiembrie 2012.  

În cursul anului 2012, petenta a declarat obliga ii de plat la Impozitul pe 
venitul din dividende distribuite persoanelor juridice , astfel: 

- suma de XXX lei prin Declara ia 100 nr. XXX/23.07.2012 pentru perioada 
de raportare iunie 2012, cu data scaden ei

 
de plat 25.07.2012, achitat cu O.P. nr. 

XXX/25.06.2012 în contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru 
bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire ; 

- suma de XXX lei prin Declara ia 100 nr. XXX/04.10.2012 pentru perioada 
de raportare septembrie 2012, cu data scaden ei de plat 25.10.2012, achitat cu 
O.P. nr. XXX/03.09.2012 în contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate 
pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire ; 

- suma de XXX lei prin Declara ia 100 nr. XXX/18.12.2012 pentru perioada 
de raportare noiembrie 2012, cu data scaden ei de plat 25.12.2012, achitat cu 
O.P. nr. XXX/16.10.2012 în sum de XXX lei i cu O.P. nr. XXX/17.12.2012 în 
sum de XXX lei în contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru 
bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire . 

Sumele achitate de petent în contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume 
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire au fost stinse 
de c tre organele fiscale în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1314/2007 
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor pl tite de contribuabili în 
contul unic i de stingere a obliga iilor fiscale înregistrate de c tre ace tia, astfel:

 

- În data de 25.07.2012 s-a stins suma de XXX lei urmare distribu iei sumei 
din contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru bugetul de stat în 
contul unic, în curs de distribuire plata fiind efectuat de petent cu O.P. nr. 
XXX/25.06.2012; 

- În data de 25.10.2012 s-a stins suma de XXX lei urmare distribu iei sumei 
din contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru bugetul de stat în 
contul unic, în curs de distribuire plata fiind efectuat de petent cu O.P. nr. 
XXX/03.09.2012; 

- În data de 21.12.2012 s-a stins suma de XXX lei urmare distribu iei sumei 
din contul Venituri ale bugetului de stat 

 

sume încasate pentru bugetul de stat în 
contul unic, în curs de distribuire plata fiind efectuat de petent cu O.P. nr. 
XXX/16.10.2012 în sum de XXX lei i cu O.P. nr. XXX/17.12.2012 în sum de 
XXX lei. 

Ulterior, la începutul lunii iulie 2013, petenta sesizeaz erorile materiale din 
declara iile 100 ini iale, în sensul c aceasta a bifat eronat op iunea Impozitul pe 
venitul din dividende distribuite persoanelor juridice în loc sa fie bifat op iunea 
Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor fizice , cu acelea i 

sume, i dorind s remedieze problema, la data de 04.07.2013, petenta depune 
declara iile rectificative 710 nr. XXX, XXX i nr. XXX, la Impozitul pe venitul 
din dividende distribuite persoanelor juridice , prin care sumele declarate ini ial 
devin 0 , iar impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor juridice în 
sum de XXX lei aferent perioadei iunie 2012, în sum de XXX lei aferent 
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perioadei septembrie 2012 i în sum de XXX lei aferent perioadei noiembrie 
2012, r mânând ca i achitate în plus. 

Tot la data de 04.07.2013, petenta depune i noile Declara ii tip 100, 
corectate cu op iunea Impozitul pe venitul

 
din dividende distribuite persoanelor 

fizice , astfel: 
- Declara ia 100 cu nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare iunie 

2012 pentru suma de XXX lei; 
- Declara ia 100 cu nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare 

septembrie 2012 pentru suma de XXX lei; 
- Declara ia 100 cu nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare 

noiembrie 2012 pentru suma de XXX lei. 
Pentru stingerea acestor obliga ii declarate la Impozitul pe venitul din 

dividende distribuite persoanelor fizice , petenta solicit prin

 

adresa nr. 
XXX/04.07.2013, înregistrat la Administra ia Finan elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii XXX sub nr. XXX/08.07.2013, compensarea din sumele 
achitate în plus la Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor 
juridice , compensarea efectuându-se conform Deciziei de compensare nr. 
XXX/11.06.2013, data stingerii fiind 04.07.2013, în conformitate cu prevederile 
art. 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare.

 

Astfel, pentru neachitarea la termenul de scaden a obliga iilor de plat la 
Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor fizice , respectiv a 

debitului de plat în sum de XXX lei cu data scaden ei 25.07.2012, a debitului de 
plat în sum

 

de XXX lei cu data scaden ei 25.10.2012 i a debitului de plat în 
sum de XXX lei cu data scaden ei 21.12.2012, i pân la data stingerii acestora, 
respectiv 04.07.2013, organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii XXX au calculat accesorii în sum total de XXX 
lei, în conformitate cu prevederile art. 119, art. 120 i art. 120^1 i art. 122 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , cu modific rile 
i complet rile ulterioare, calculate prin programul informatic SACF pus la 

dispozi ia organelor fiscale de c tre A.N.A.F.

   

În drept, art. 84, art. 88,  art. 114, art. 116, art. 119, art. 120, art. 120^1 i 
art. 122 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur 
Fiscal ,

 

republicat , prev d urm toarele:

  

ART. 84 
     Corectarea declara iilor fiscale

 

     (1) Declara iile fiscale pot fi corectate de c tre contribuabil, din proprie 
ini iativ , pe perioada termenului de prescrip ie a dreptului de a stabili obliga ii 
fiscale. 
     (2) Declara iile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul 
constat erori în declara ia ini ial , prin depunerea unei declara ii rectificative.

 

     (...)  
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     (5) Prin erori, în sensul prezentului articol, se în elege erori cu privire la 
cuantumul impozitelor, taxelor i contribu iilor, bunurile i veniturile impozabile, 
precum i alte elemente ale bazei de impunere. 
    (...) 

  
ART. 88 

     Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
     Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative 
fiscale: 
     ( ) 
     c) deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii; 
     (...)

  

ART. 228 Acte normative de aplicare 
( ) 
(2^1) Pentru aplicarea Codului de procedur fiscal , pre edintele Agen iei 

Na ionale de Administrare Fiscal poate emite ordine.

  

În materie, actul normativ de aplicare îl constituie OPANAF nr. 144/2012 
pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declara iile fiscale 
în cazul depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative, care la cap. 
II alin. (2.6) lit. a) i b) prevede: 

II. Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declara iile fiscale ca

 

urmare a depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative cu 
diminuare de obliga ie fiscal . 

( ) 
2.6. În situa ia în care, dup îndreptarea erorilor i efectuarea opera iunii 

de corec ie în eviden a fiscal , rezult sume achitate în plus

 

aferente obliga iei 
fiscale rectificate, compartimentul cu atribu ii de eviden pe pl titori poate 
constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obliga ii fiscale neachitate, 
dup cum urmeaz :

 

a) pentru obliga iile fiscale n scute anterior datei la care a fost depus 
declara ia fiscal rectificativ , data stingerii prin compensare este data 
depunerii la organul fiscal a declara iei fiscale rectificative, conform 
prevederilor art. 116 alin. (5) lit. e) din Codul de procedur fiscal ;

 

b) pentru obliga iile fiscale n scute ulterior datei la care a fost depus 
declara ia fiscal rectificativ , data stingerii prin compensare este, pentru fiecare 
obliga ie fiscal , scaden a acesteia, conform prevederilor art. 116

 

alin. (4) din Codul de procedur fiscal . ,  

iar la cap. III alin. (3.1), (3.2) i (3.3) prevede: 
III. Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declara iile fiscale ca 

urmare a depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative cu 
suplimentare de obliga ie fiscal
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3.1. În situa ia depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii 

rectificative cu suplimentare de obliga ie fiscal , obliga iile fiscale accesorii se 
datoreaz i se calculeaz începând cu ziua imediat urm toare scaden ei 
obliga iei fiscale pentru care s-a stabilit diferen a i pân la data stingerii 
acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prev zut de lege.

 
3.2. În vederea stabilirii obliga iilor fiscale accesorii datorate pân la data 

stingerii inclusiv, compartimentul cu atribu ii de eviden pe pl titori procedeaz 
la reanalizarea, în sistem informatic, a stingerii obliga iilor fiscale, astfel cum au 
fost suplimentate. 

3.3. Diferen ele de obliga ii fiscale accesorii stabilite în urma recalcul rii 
acestora se individualizeaz în Decizia de impunere privind obliga iile fiscale 
accesorii stabilite în urma îndrept rii erorilor cuprinse în declara iile fiscale în 
cazul depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative.

  

CAP. II     
Stingerea crean elor fiscale prin plat , compensare i restituire

 

ART. 114     
Dispozi ii privind efectuarea pl ii

     

(1) Pl ile c tre organele fiscale se efectueaz prin intermediul b ncilor, 
trezoreriilor i al altor institu ii autorizate s deruleze opera iuni de plat .

 

    (2) Plata obliga iilor fiscale se efectueaz de c tre debitori, distinct pe 
fiecare impozit, tax , contribu ie i alte sume datorate bugetului general 
consolidat, inclusiv major ri de întârziere. Dispozi iile art. 1093 din Codul civil 
se aplic în mod corespunz tor*).

  

ART. 116  
Compensarea 
(1) Prin compensare se sting crean ele statului sau unit ilor administrativ-

teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribu ii i 
alte sume datorate bugetului general consolidat cu crean ele debitorului 
reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat de la buget, pân la 
concuren a celei mai mici sume, când ambele p r i dobândesc reciproc atât 
calitatea de creditor, cât i pe cea de debitor, cu condi ia ca respectivele crean e 
s

 

fie administrate de aceea i autoritate public .

 

(2) Crean ele fiscale ale debitorului se compenseaz cu obliga ii datorate 
aceluia i buget, urmând ca din diferen a r mas s fie compensate obliga iile 
datorate altor bugete, în mod propor ional, cu respectarea condi iilor prev zute la 
alin. (1). 

(3) Crean ele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaz 
cu crean ele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceea i 
natur . Eventualele diferen e r mase se compenseaz cu alte

 

obliga ii fiscale ale 
debitorului, în ordinea prev zut la alin. (2).

 

(4) Dac legea nu prevede altfel, compensarea opereaz de drept la data la 
care crean ele exist deodat , fiind deopotriv certe, lichide i exigibile. 
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(5) În sensul prezentului articol, crean ele sunt

 
exigibile: 

(...)  
e) la data depunerii la organul fiscal a declara iilor fiscale rectificative, 

pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale stabilite de contribuabil; 
 (...)  
(6) Compensarea se constat de c tre organul fiscal competent, la cererea 

debitorului sau din oficiu. Dispozi iile art.115 privind ordinea stingerii datoriilor 
sunt aplicabile în mod corespunz tor.

  

Art. 119   
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere

 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a 
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de 
întârziere.   

Art. 120  
Dobânzi 

(1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei 
fiscale ca urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la scaden 
i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

urm toare

 

termenului de scaden i pân la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 

(2) Pentru diferen ele suplimentare de crean e fiscale rezultate din 
corectarea declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz începând cu ziua imediat urm toare scaden ei crean ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen a i pân la data stingerii acesteia inclusiv. 
     (3) În situa ia în care diferen ele rezultate din corectarea declara iilor sau 
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite 
ini ial, se datoreaz dobânzi pentru suma datorat dup corectare ori modificare, 
începând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data stingerii acesteia 
inclusiv.  

(...)  

Art. 120^1  
Penalit i de întârziere

 

(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea 
obliga iilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi iile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile 
în mod corespunz tor.

 

(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de 
întârziere. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor. .  
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ART. 122*) 

    Dobânzi i penalit i de întârziere în cazul compens rii

     
În cazul crean elor fiscale stinse prin compensare, dobânzile i penalit ile de 

întârziere sau major rile de întârziere, dup caz, se calculeaz pân la data 
prev zut la art. 116 alin. (4).

  

Fata de prevederile legale sus citate, se retine ca, pentru neplata la termen a 
obligatiilor fiscale se datoreaza dobanzi i penalit i de întârziere începând cu ziua 
urmatoare scadentei declara iei si pana la data stingerii acesteia, respectiv la data 
depunerii declara iei rectificative, iar compensarea opereaz de drept la data la 
care crean ele exist deodat , fiind deopotriv certe, lichide i exigibile.

 

Mai mult, o obligatie bugetara este datorata indiferent de depunerea sau nu a 
unei declaratii de catre contribuabil, izvorul obligatiei il constituie fapta 
contribuabilului care intra in sfera de aplicare a impozitului respectiv, iar in 
conformitate cu dispozitiile Titlului VIII 

 

colectarea creantelor fiscale, capitolul 
2, plata reprezinta o modalitate de stingere a creantelor fiscale.

 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei rezulta ca petenta a depus 
Declara iile 100 privind obliga iile de plat la bugetul de stat aferente lunilor iunie, 
septembrie i octombrie 2012, bifând eronat c su a aferent Impozitului pe 
dividende distribuite persoanelor juridice în loc de Impozitul pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice , achitându- i obliga iile de plat anterior 
datei scaden ei pl ilor. 

Stingerea obliga iilor de plat în sum

 

de total de XXX  lei declarate de 
petent în data de 23.07.2012, 04.10.2012 i respectiv 18.12.2012 s-a efectuat 
urmare distribuirii din contul de Venituri ale bugetului de stat - sume încasate 
pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", conform prevederilor 
Ordinului nr. 1XXX/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor 
pl tite de contribuabili în contul unic i de stingere a obliga iilor fiscale 
înregistrate de c tre ace tia.

 

Ulterior, la data de 04.07.2013, petenta a depus Declara iile rectificative 710 
nr. XXX, XXX i nr. XXX, aferente lunilor iunie, septembrie i noiembrie 2012, 
la Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor juridice , prin care 
sumele declarate ini ial devin 0 , iar impozitul pe venitul din dividende 
distribuite persoanelor juridice în sum de XXX lei aferent perioadei iunie 2012, 
în sum de XXX lei aferent perioadei septembrie 2012 i în sum de XXX lei 
aferent perioadei noiembrie 2012, r mânând ca i achitat în plus. 

Concomitent, la data de 04.07.2013, petenta depune din proprie ini iativ 
Declara iile 100 la Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor 
fizice , înregistrate sub nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare iunie 
2012 pentru suma de XXX lei; nr. XXX/04.07.2013 pentru perioada de raportare 
septembrie 2012 pentru suma de XXX lei; i respectiv nr. XXX/04.07.2013 pentru 
perioada de raportare noiembrie 2012 pentru suma de XXX lei. 

Prin depunerea declara iilor rectificative de c tre petent s-a diminuat 
obliga ia fiscal aferent impozitului pe dividende persoane juridice cu aceea i 
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sum cu care s-a suplimentat obliga ia fiscal aferent impozitului pe dividende 
persoane fizice declarate de petent prin noile declara ii 100 pentru acelea i 
perioade. 

Îns , prin depunerea noilor Declara ii 100 aferente perioadelor de raportare 
iunie 2012, septembrie 2012 i respectiv noiembrie 2012, se modifica tipul 
obliga iei fiscale

 
datorate de petent i anume din Impozitul pe dividende 

distribuite persoanelor juridice în Impozitul pe venitul din dividende distribuite 
persoanelor fizice , astfel ia na tere o nou obliga ie de plat începând cu data 
scaden ei debitelor 25.07.2012, 25.10.2012 i 21.12.2012 si pân la data stingerii 
acestor debite urmare depunerii Declaratiilor rectificative 710 nr. XXX, XXX i 
nr. XXX din 04.07.2013 aferente lunilor iunie, septembrie i noiembrie 2012.  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 
prezentate, rezult c accesoriile în sum total de XXX lei au fost calculate prin 
programul informatic SACF pus la dispozi ia organelor fiscale de c tre ANAF, 
pentru neachitarea la termenul de scaden a obliga iilor de plat la Impozitul pe 
venitul din dividende distribuite persoanelor fizice , respectiv a debitului de plat 
în sum de XXX lei cu data scaden ei 25.07.2012, a debitului de plat în sum de 
XXX lei cu data scaden ei 25.10.2012 i a debitului de plat în sum de XXX lei 
cu data scaden ei 21.12.2012, i pân la data stingerii acestora, respectiv 
04.07.2013.  

Pentru stingerea acestor obliga ii declarate la

 

Impozitul pe venitul din 
dividende distribuite persoanelor fizice , petenta a solicitat prin adresa nr. 
XXX/04.07.2013, înregistrat la Administra ia Finan elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii XXX sub nr. XXX/08.07.2013, compensarea din sumele 
achitate în plus la Impozitul pe venitul din dividende distribuite persoanelor 
juridice , compensarea efectuându-se conform Deciziei de compensare nr. 
XXX/11.06.2013, data stingerii fiind 04.07.2013, dat la care crean ele existau 
deodat , fiind certe, lichide i exigibile, în conformitate cu prevederile art. 116 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , cu modific rile 
i complet rile ulterioare.

 

Inveder m c în conformitate cu prevederile dispozi iilor art. 116 (1) din 
Codul de procedur fiscal , Prin compensare se sting crean ele statului sau 
unit ilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând 
impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului general consolidat cu 
crean ele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat de 
la buget, pân la concuren a celei mai mici sume, când ambele p r i dobândesc 
reciproc atât calitatea de creditor, cât i pe cea de debitor, cu condi ia ca 
respectivele crean e s fie administrate de aceea i autoritate public . ,

 

compensarea reprezint una din modalit ile de stingere a crean elor fiscale, astfel 
c solicitarea de compensare a petentei, datat de aceasta 04.07.2013, a produs 
efecte chiar din aceast dat , conform Deciziei de compensare nr. 
XXX/11.07.2013, data stingerii impozitului pe venitul din dividende persoane 
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fizice fiind 04.07.2013, în condi iile în care  a a cum rezult din cuprinsul 
aceleia i decizii de compensare, data exigibilit ii, adic momentul în care 
administra ia fiscal este îndrept it s pretind plata acestuia a fost: 25.07.2012, 
25.10.2012 i 21.12.2012.  

Conform art. 114 (3) din Codul de procedur fiscal , republicat, 

 

(3) În cazul stingerii prin plat a obliga iilor fiscale, momentul pl ii este:

  

a) în cazul pl ilor în numerar, data înscris în documentul de plat 
eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;  

b) în cazul pl ilor efectuate prin mandat po tal, data po tei, înscris pe 
mandatul po tal;  

c) în cazul pl ilor efectuate prin decontare bancar , data la care b ncile 
debiteaz contul pl titorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel 
cum aceast informa ie este transmis prin mesajul electronic de plat de c tre 
institu ia bancar ini iatoare, potrivit reglement rilor specifice în vigoare, cu 
excep ia situa iei prev zute la art. 121, data putând fi dovedit prin extrasul de 
cont al contribuabilului;

  

Prin reglement rile cuprinse în OPANAF nr. 144/2012 pentru aprobarea 
Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declara iile fiscale în cazul 
depunerii de c tre contribuabili a unei declara ii rectificative, ce constituie 
normele specifice de aplicare a Codului de procedur fiscal incidente în materie, 
legiuitorul instituie proceduri distincte de îndreptare a erorilor cuprinse în 
declara iile fiscale, atât în cazul diminu rii de obliga ii fiscale cât i în cazul 
supliment rii de obliga ii fiscale.

 

Ori, se re ine c în cazul diminu rii de obliga ie fiscal prin declara ie 
rectificativ , în situa ia în care dup îndreptarea erorilor i efectuarea opera iunii 
de corec ie în eviden a fiscal rezult sume achitate în plus, acestea se pot 
compensa cu alte obliga ii fiscale neachitate, n scute anterior datei la care a fost 
depus declara ia fiscal rectificativ , dar în aceast situa ie compensarea 
opereaz de drept la data la care crean ele exist deodat , fiind deopotriv certe, 
lichide i exigibile, în spe la data depunerii declara iei rectificative.

  

Din coroborarea normelor privind aplicarea celor dou proceduri distincte 
pentru îndreptarea erorilor i efectuarea opera iunii de corec ie în eviden a fiscal 
în cazul depunerii unei declara ii rectificative cu diminuare de obliga ie fiscal i 
respectiv depunerea unor noi declara ii cu suplimentare de obliga ie fiscal , rezult 
cu claritate faptul c o crean i o obliga ie fiscal , chiar daca sunt aferente 
aceleia i perioade de raportare, au cuantumul egal, nu se pot compensa între ele la 
data scaden ei obliga iilor declarate ini ial, a a cum pretinde contestatara; în 
virtutea principiului general de drept nemo censitur ignorarem legem in 
propriam turpitudine , stingerea obliga iilor fiscale prin compensare neputând fi 
asimilat ca stingere a acestora prin plat , plata i compensarea reprezentând dou 
modalit i distincte de stingere a crean elor fiscale, reglementate distinct conform 
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CAP. II  Stingerea crean elor fiscale prin plat , compensare i restituire al Titlului 
VIII Colectarea crean elor fiscale din O.G. nr. 92/2003

 
privind Codul de 

procedur fiscal , republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Astfel, în spe , cu toate c suma achitat în plus de contestatar , aferent 

diminu rii unei obliga ii fiscale poate compensa alte obliga ii fiscale neachitate, 
n scute anterior datei la care a fost depus declara ia fiscal rectificativ , 
compensarea opereaz de drept la data depunerii declara iei rectificative, iar în 
ceea ce prive te obliga ia declarat suplimentar, pentru aceasta se datoreaz 
accesorii începând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data stingerii 
acesteia inclusiv, aceste obliga ii fiind stabilite de organul fiscal, în urma 
reanaliz rii în sistem informatic a stingerilor, prin decizie privind obliga iile 
accesorii aferente obliga iilor fiscale. 

Preten ia petentei de a-i fi considerat stingerea crean elor fiscale prin 
compensare, la solicitarea expres a acesteia, ca o stingere a crean elor efectuat 
prin plat , se situeaz în afara cadrului legal, deoarece a a cum s-a demonstrat în 
cele ce preced, plata i compensarea sunt dou modalit i distincte de stingere a 
crean elor fiscale.

  

Pe cale de consecin , se re ine c accesoriile sum total de XXX lei, 
calculate prin programul informatic SACF pus la dispozi ia organelor fiscale de 
c tre

 

ANAF, se datoreaz pentru neachitarea la scaden a obliga iilor bugetare 
aferente Impozitului pe venitul din dividende distribuite persoanelor fizice , 
calculul acestor accesorii efectuându-se începând cu ziua imediat urm toare 
scaden ei obliga iei fiscale pentru care s-a stabilit diferen a 25.07.2012, 
25.10.2012  i 21.12.2012, i pân la data stingerii acesteia inclusiv, respectiv 
04.07.2013.  

Având în vedere cele re inute precum i prevederile legale invocate, în baza 
art. 216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu 
pct.11.1. lit.a) din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal care 
prevede: 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

- neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; , se va respinge ca neîntemeiat

 

contesta ia formulat 
de S.C. XXX S.R.L. împotriva Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii 
nr. XXX din 12.07.2013 emis de

 

Administra ia Finan elor Publice pentru 
Contribuabili  Mijlocii XXX, reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere 
aferente impozitului pe dividende persoane fizice.  
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Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), art. 

84, art. 114, art. 116, art. 119, art. 120, art. 120^1, i art. 122, a art. 213 alin.1, art. 
205 alin. (1) i art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicata, cu modific rile si complet rile ulterioare, coroborat cu pct. 11 
lit. a) din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului

 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur 

fiscal , în baza referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- Respingerea contesta iei

 

formulat

 

de S.C. XXX S.R.L. împotriva Deciziei 
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX din 12.07.2013, emis în Dosar 
Fiscal nr. XXX, de Administra ia Finan elor Publice

 

pentru Contribuabili  Mijlocii 
XXX, pentru suma total de XXX lei, reprezentând dobânzi i penalit i de 
întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice, ca neîntemeiat . 

- prezenta decizie se comunica la: 
- S.C. XXX S.R.L. 
- A.J.F.P. XXX   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul XXX in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 

DIRECTOR GENERAL,  
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