
ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

                                                      
            
                                        DECIZIA Nr.  12 / 2009

                             privind solutionarea contestatiei formulata de                                
                                                       S.C. ... S.R.L.
                       impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
                           aferente obligatiilor fiscale nr. .../...2009 emisa de  
                Administratia financiara pentru contribuabili mijlocii a judetului Ilfov          
                                                                                           
    

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata prin
contestatia inregistrata sub nr..../...2009, formulata de S.C. ... S.R.L., cu sediul in
Soseaua ... nr. ..., Comuna ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. .../...2009 emisa de
Administratia financiara pentru contribuabili mijlocii a judetului Ilfov.                         
                                                        

Contestatia are ca obiect suma totala de  ... lei reprezentand accesorii aferente
impozitului pe venitul persoanelor fizice nerezidente.

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, constatandu-se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile

de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. .../....2009 emisa de Administratia
financiara pentru contribuabili mijlocii a judetului Ilfov.                                                
                                 
               

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

I. In sustinerea contestatiei, societatea face urmatoarele precizari:
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Impozitul pe venitul persoanelor fizice nerezidente, in anul 2004, 2005 si 2007

a fost declarat si achitat eronat ca impozit dividende, indreptarea erorii facandu-se in
data de ....2008, cand s-au depus declaratiile rectificative inregistrate sub nr.
.../...2008 si cererea de compensare a impozitului pe dividende cu impozitul pe
venitul persoanelor fizice nerezidente inregistrata sub nr. .../...2008.

Contestatoarea mai adauga urmatoarele argumente :
“Desi sumele datorate au fost achitate in conturi bugetare eronate, societatea

noastra a respectat obligatiile fiscale ce ii revin conform art.22 din Codul de
procedura fiscala, efectuand viramentele catre bugetul de stat, fundamentandu-si
relatiile cu organele fiscale pe buna-credinta.

Avand in vedere ca cele doua impozite in discutie respectiv impozitul pe
dividende si impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente au constituit
venituri ale aceluiasi capitol bugetar- asa cum reiese din Bugetul de stat pe anii
2004, 2005 si 2007 din care am atasat o selectie- consideram ca eroarea de plata nu
a creat disfunctionalitati majore in gestionarea veniturilor bugetare.”.

In concluzie, societatea solicita anularea Deciziei nr..../....2009 referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, in baza art.216 din Codul de
procedura fiscala.
            

II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei Serviciul evidenta
platitori persoane juridice isi mentine punctul de vedere privind intocmirea Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. .../...2009 si
propune respingerea contestatiei, ca fiind neintemeiata si nemotivata.                    

III. Luand in considerare evidentele pe platitor ale organului fiscal,
argumentele invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale in vigoare la data controlului, se retin urmatoarele:   

In fapt :
S.C. ... S.R.L. a declarat urmatoarele obligatii de plata la bugetul general

consolidat :
- impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice in suma de

... lei, prin Declaratia 100 inregistrata sub nr.../25.01.2005 ;
- impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice in suma de

... lei, prin Declaratia 100 inregistrata sub nr..../22.12.2005 ;
- imp.pe ven.din dividende distribuite la PJ in suma de ... lei, prin declaratia

inregistrata sub nr..../...07.
Sumele  au fost inregistrate in evidenta pe platitor in fisa  sintetica a societatii  

“ Impozit pe dividende persoane fizice”.
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Prin adresa inregistrata sub nr.../...2008 S.C. ... SRL solicita, ulterior,

repartizarea partiala a sumelor declarate si platite initial ca impozit dividende, in
contul “Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti-persoanele fizice”,
depunand, in acest sens, declaratiile rectificate 100 privind obligatiile de plata la
bugetul general consolidat( inregistrate sub nr..../....2008), pentru impozitele pe
veniturile obtinute din Romania de nerezidenti- persoane fizice si declaratiile
rectificative 710( inregistrate sub nr..../....2008), pentru sumele cu care s-a facut
diminuarea si corectarea impozitului pe veniturile din dividende distribuite
persoanelor fizice.

Potrivit prevederilor art.2 pct.9 din Legea nr.500/2002 privind finantele
publice, clasificatia bugetara grupeaza veniturile si cheltuielile bugetare intr-o ordine
obligatorie si dupa criterii unitare. 

Totodata, in anexa 1 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.  1954/
2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, sunt
prevazute, in  capitole distincte de venituri privind bugetul de stat, urmatoarele :

- Capitolul “ 02.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la
persoane juridice, subcapitolul 02.01.03 Impozit pe dividende datorat de persoane
juridice”;

- Capitolul “ 03.01 Impozit pe venit, subcapitolul 03.01.12 Impozit pe venituri
realizate de persoanele fizice nerezidente”.

De asemenea, pentru aceste impozite au fost stabilite Trezoreriei Ilfov, in baza
Regulamentului BNR nr.2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN in Romania,
conturi distincte de virament :

-pentru impozit pe venituri din dividende  : RO24TREZ42120030104;
-pentru impozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente :

RO72TREZ42120030112.
                     

In drept :
              -   Art. 114 alin.(4), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede :  
  (4) Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala si unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua
îndreptarea erorilor din documentele de plata întocmite de acesta si va considera
valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, în suma si din contul debitorului
înscrise în documentul de plata, cu conditia debitarii contului acestuia si a creditarii
unui cont bugetar.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplica în mod corespunzator si de catre celelalte
autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale.
   (6) Cererea poate fi depusa în termen de un an de la data platii, sub sanctiunea
decaderii.  
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             - Dispozitiile  art.122 alin.(1) lit. a)  din acelasi act normativ :
(1) În cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, majorarile de întârziere se
datoreaza pâna la data stingerii inclusiv, astfel:
    a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul
competent a cererii de compensare;.

Asa cum rezulta din documentele anexate la dosarul cauzei, cererea de
compensare a fost depusa in  termen de peste un an de la data efectuarii platilor si, in
consecinta, a atras sanctiunea decaderii prevazuta de art.114 alin.(6) din Codul de
procedura fiscala; ca urmare, au fost calculate corect majorari de intarziere.        

Fata de cele de mai sus, urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata si
nemotivata. 

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in temeiul art.216
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se

                                                      DECIDE :

1. Se respinge ca neintemeiata si nemotivata contestatia formulata de S.C. ...
S.R.L. impotriva Deciziei de impunere nr. .../....2009 referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale emisa de Administratia financiara pentru
contribuabili mijlocii a judetului Ilfov, pentru suma de ... lei, reprezentand accesorii
impozit venit persoane fizice nerezidente.
           

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

                                            DIRECTOR  EXECUTIV
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