
                                                  DECIZIA  nr. 43/2009 
                               
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap.2, art.209 din O.G. 92/2003 R,  privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de  ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� din cadrul D.G.F.P. TULCEA  asupra contesta�iei formulat� de S.C. T
S.R.L.   
              Contesta�ia a fost formulat� împotriva Raportului de inspec�ie fiscal�
general� nr.../2009 cu privire la sumele reprezentând total accesorii aferente
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor �i impozitului pe profit, dar �i
impozitul pe dividende acordate cu accesoriile aferente, f�r� îns� a preciza
cuantumul total al sumelor contestate individualizate pe feluri de impozite �i
taxe. 
                 În vederea solu�ion�rii contesta�iei, prin adresa nr.../2009 organul de
solu�ionare competent a solicitat petentei s� comunice dac� contest� �i
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr.../2009,
precum �i totalul sumelor contestate individualizate pe feluri de impozite �i
taxe.  
                Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea  sub nr.../2009, petenta
precizeaz� c�: “s-a formulat contesta�ie împotriva Raportului de inspec�ie
fiscal� men�ionat mai sus precum �i împotriva Deciziei de impunere
nr.../2009......”, cu privire la suma total� de ... lei, reprezentând obliga�ii fiscale
suplimentare de plat� stabilite prin decizia de impunere.
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.207, pct.(1)
din O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, a�a cum specific� �i
organul de control în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei.          

            Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual �i confirmat�
cu  �tampila societ��ii, conform prevederilor art. 206 din O.G. 92/2003 R.
            Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor
art.206, 207 �i 209 din O.G. 92/2003 R privind Codul de procedur� fiscal�, s-a
trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.

               Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:

           I. Petenta, SC T SRL, depune la D.G.F.P. Tulcea sub nr.../2009
contesta�ie împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� nr.../2009. Prin contesta�ia
formulat� împotriva raportului de inspec�ie fiscal�, f�r� s� men�ioneze
cuantumul sumelor contestate individualizate pe feluri de impozite �i taxe,
prezint� urm�toarele motiva�ii: 
             - 1.“Pentru perioada verificat�, respectiv 01.01.2004 - 31.05.2009,
societatea pe care o reprezint a achitat impozit pe profit pentru perioada
01.01.2004 - 31.12.2006 când societatea era înregistrat� ca pl�titoare de impozit
venit microîntreprindere �i pentru perioada 01.01.2007 - 31.05.2007 am pl�tit
impozit pe microîntreprindere când societatea era înregistrat� ca pl�titoare de
impozit pe profit. 
              Organele de inspec�ie fiscal�, la stabilirea  accesoriilor aferente nu a  
�inut cont de aceste pl��i �i a calculat  aceste accesorii la sumele constituite. 



                 Doresc recalcularea accesoriilor , �inându-se cont de pl��ile
efectuate �i emiterea unei noi decizii cu sumele recalculate.
                 2. Contest  �i modul de stabilire a impozitului pe dividende acordate
�i accesoriile aferente întrucât �i în acest caz nu s-a �inut cont de pl��ile
efectuate în impozit pe dividende persoane juridice.”
             Prin adresa nr.../2009 organul de solu�ionare competent a solicitat
petentei s� comunice dac� contest� �i Decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare de plat� nr.../2009 �i cuantumul sumei totale contestate
individualizat� pe feluri de impozite �i taxe.   
              Petenta, prin adresa înregistrat� la D.G.F.P.Tulcea sub nr.../2009,
precizeaz�:“men�ion�m c� prin adresa nr.../2009 s-a formulat contesta�ie
împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� men�ionat mai sus precum �i
împotriva Deciziei de impunere nr.../2009 ...”, cu privire la diferen�ele de plat�
în sum� total� de ... lei, reprezentând:                
         - Major�ri �i penalit��i de întârziere impozit pe veniturile
microîntreprinderilor în sum� de ... lei; 
           -impozit pe profit în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în
sum� de ... lei;
           - TVA în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ...
lei;
         - impozit pe veniturile din salarii în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere
aferente în sum� de ... lei;
           - impozit dividende persoane fizice în sum� de ... lei �i major�ri plus
penalit��i de întârziere aferente în sum� de ... lei;
           - CAS re�inut� de la asigura�i în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere
aferente în sum� de ... lei;
         - CAS datorat� de angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere
aferente în sum� de ...lei;
           -CA pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de
angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei;    
           -CIA pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de ... lei �i major�ri de
întârziere aferente în sum� de ... lei; 
            -CIA pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de ... lei �i major�ri
de întârziere aferente în sum� de ... lei,
           - Fond Garantare în sum� de ... lei �i major�ri aferente în sum� de ... lei;
CASS datorat� de angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente
în sum� de ... lei;
          - CASS re�inut� de la asigura�i în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere
aferente în sum� de ... lei;
           - Concedii �i indemniza�ii în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere
aferente în sum� de ... lei,  men�inând motiva�iile din contesta�ia formulat�
împotriva raportului de inspec�ie fiscal�, le extinde �i  la TVA. 
               Fa�� de motivele prezentate mai sus, petenta solicit� în finalul
contesta�iei desfiin�area “în întregime a actului fiscal atacat” �i emiterea unei
noi decizii de impunere.  
           
                II. Urmare inspec�iei fiscale generale efectuate la SC  T SRL, privind  
verificarea modului de stabilire, eviden�iere, declarare �i virare a impozitelor,
taxelor �i contribu�iilor datorate bugetului de stat consolidat, finalizat� prin



Raportul de inspec�ie fiscal� general� nr.../ 2009, organele fiscale au stabilit
prin Decizia de impunere nr.../ 2009, diferen�e de plat� în sum� total� de ... lei,
reprezentând:  
         - Major�ri �i penalit��i de întârziere impozit pe veniturile
microîntreprinderilor în sum� de ...lei; impozit pe profit în sum� de ... lei �i
major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei; TVA în sum� de ... lei �i
major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei; impozit pe veniturile din salarii
în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei; impozit
dividende persoane fizice în sum� de ... lei �i major�ri plus penalit��i de
întârziere aferente în sum� de ... lei; CAS re�inut� de la asigura�i în sum� de ...
lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei; CAS datorat� de
angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ...lei;
              CA pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de
angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei;
CIA pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de ... lei �i major�ri de
întârziere aferente în sum� de ... lei; CIA pentru �omaj re�inut� de la asigura�i
în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei, Fond
Garantare în sum� de ... lei �i major�ri aferente în sum� de ... lei; CASS
datorat� de angajator în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în
sum� de ... lei; CASS re�inut� de la asigura�i în sum� de ... lei �i major�ri de
întârziere aferente în sum� de ... lei; Concedii �i indemniza�ii în sum� de ... lei
�i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei. 
               Petenta contest� Decizia de impunere nr.../2009 înregistrând la DGFP
Tulcea contesta�ie sub nr.../2009, cu motiva�iile prezentate la pct. I din prezenta
decizie.
                                                                 
              III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele :

                 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele fiscale din cadrul A.I.F. Tulcea la stabilirea
accesoriilor în sarcina SC T SRL, au �inut cont de pl��ile efectuate  în
conformitate cu prevederile legale.                    
           
                În fapt, organele fiscale din cadrul A.I.F. Tulcea, au efectuat inspec�ia
fiscal� general� privind verificarea modului de stabilire, eviden�iere �i virare a
obliga�iilor fiscale c�tre bugetul consolidat al statului, la S.C. T S.R.L.
               Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.01.2004 - 31.05.2009.            
           Rezultatele inspec�iei fiscale au fost consemnate în Raportul de
inspec�ie fiscal� general� nr.../2009, în baza c�ruia a fost emis� Decizia de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia
fiscal� nr.../2009.
                  În urma verific�rii s-au constatat urm�toarele:
                 - pentru perioada 01.01.2004 - 31.12.2006, petenta este pl�titoare de
impozit pe venit microîntreprinderi întrucât îndepline�te cumulativ condi�iile
prev�zute de art.103 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile
�i complet�rile ulterioare: 
        “ a) are înscris� în obiectul de activitate produc�ia de bunuri materiale,
prestarea de servicii �i/sau comer�ul;



            b) are de la 1 la 9 salaria�i inclusiv;
           c)a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 100.000 euro;
        d)capitalul social al persoanei juridice este de�inut de persoane, altele
decât statul, autorit��ile locale �i institu�iile publice.”
               În perioada 01.01.2007 - 31.12.2008 petenta este pl�titoare de impozit
pe profit, întrucât depune Declara�ia de men�iuni 010 înregistrat� sub nr.../
2007, prin care opteaz� pentru scoaterea din eviden�� ca pl�titor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor �i luarea în eviden�� ca pl�titoare de impozit pe
profit începând cu 01.01.2007;
               -Potrivit prevederilor art.104, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:
          “Microîntreprinderile pl�titoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu
anul fiscal urm�tor. Op�iunea se exercit� pân� la data de 31 ianuarie a anului
fiscal urm�tor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.”  
                - de�i se înregistrase ca pl�titoare de impozit pe profit �i pentru
primul trimestru al anului 2007 declarase �i achitase impozit pe profit, petenta
declar� �i achit� în continuare impozit pe veniturile microîntreprinderilor
pentru perioada 01.04.2007 - 31.12.2008;
                În  nota explicativ� (existent� în copie la dosarul cauzei),
administratorul  G, la întrebarea organelor fiscale  “Dac� a�i depus declara�ia
de men�iuni 010 înregistrat� nr.../07 la DGFP Tulcea prin care a�i  optat pentru
plata impozitului pe profit începând cu ianuarie 2007, de ce a�i declarat în
continuare impozit pe venit microîntreprindere cu toate c� AFP v-a trimis
notific�ri?” , r�spunde: “S-a crezut c� în 2007 dep��im cifra de afacere de 100
mii EURO �i pentru c� nu s-a dep��it s-a declarat în continuare impozit pe
micro.”   
                A.F.P a aten�ionat societatea, în scris  la data de 12.08.2008 sub nr...
�i la data  de 10.11.2008 sub nr... (conform notific�rilor existente in copie la
dosarul cauzei), pentru nedeclararea impozitului pe profit, dar aceasta nu a
depus declara�ii rectificative pentru corectarea obliga�iilor fiscale declarate
gre�it �i nici nu a solicitat compens�ri pentru sumele achitate eronat.  Pentru
faptul c� petenta a declarat �i achitat gre�it impozitele, în eviden�ele fiscale,
respectiv fi�a sintetic� emis� de AFP la data de 09.07.2009, nu apare cu sume
achitate în plus la impozitul pe profit �i impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor;
                 - a�a cum se men�ioneaz� la pag. 9 din raportul de inspec�ie fiscal�
nr.../2009,  pentru perioada 01.01.2006-31.12.2006 organele fiscale au stabilit
diferen�e de impozit pe venitul microîntreprinderi în sum� de ... lei deoarece
societatea nu a calculat �i nu a declarat impozit pe venitul microîntreprinderi,
considerând c� este pl�titoare de impozit pe profit a declarat �i achitat impozit
pe profit în sum� de ... lei. La data de 31.12.2006 în eviden�ele fiscale, la sursa
impozitul pe venitul microîntreprinderii, nu apar sume pl�tite în plus, întrucât
petenta a pl�tit ceea ce a declarat �i conform anexei nr. 1 la raportul de
inspec�ie fiscal� general� nr.../2009 petenta apare cu rest de plat�- impozit pe
venit microîntreprinderi  în  sum� de ... lei.   
          Pl��ile efectuate eronat în anul 2007 �i 2008 în contul impozitului pe
venitul microîntreprindere au stins pl��ile restante la 31.12.2006,  în



conformitate cu prevederile art. 115- privind ordinea stingerii datoriilor din OG
92/2003R.
                 Pentru diferen�ele constatate (nedeclarate �i nepl�tite) la impozitul
pe venitul microîntreprinderilor, a�a cum se prezint� în anexa nr. 1 la raportul
de inspec�ie fiscal� general� nr.../2009, �inând cont de pl��ile efectuate,
conform prevederilor art. 109, 115, 116 �i 120 din OG 92/2003R, organele de
control fiscal, prin decizia de impunere nr.../2009, au stabilit major�ri de
întârziere pân� la data de 25.04.2009 în sum� de ... lei �i în conformitate cu
prevederile art. 114 �i 120 din OG 92/2003R penalit��i în sum� de ... lei.   
                 Petenta  contest�  diferen�ele de plat� stabilite, considerând c�
organele fiscale nu au �inut cont de pl��ile efectuate în contul de impozit pe
venit microîntreprindere.
               În perioada 01.01.2007 - 31.12.2008 petenta este pl�titoare de impozit
pe profit, a�a cum opteaz� prin Declara�ia de men�iuni 010 înregistrat� sub
nr.../ 2007. La pag. 13 �i 14 din raportul de inspec�ie fiscal� nr.../.2009, organul
fiscal men�ioneaz� c� - diferen�ele de impozit pe profit, în sum� de ... lei  
pentru anul 2007 �i ... lei pentru anul 2008, stabilite de organele de control fa��
de impozitul pe profit stabilit �i declarat de societate, s-au creat ca urmare a
nedeclar�rii impozitului pe profit deoarece societatea s-a considerat pl�titoare
de impozit pe venit microîntreprinderi. 
             La data de 31.12.2006 în eviden�ele fiscale (existente la dosarul cauzei),
la sursa impozitul pe profit, nu apar sume pl�tite în plus, întrucât petenta a
pl�tit ceea ce a declarat. Conform anexei nr. 2 la raportul de inspec�ie fiscal�
general� nr.../2009 pl��ile efectuate eronat în anul 2006 în contul impozitului pe
profit au stins pl��ile scadente în anul 2007, în conformitate cu prevederile art.
115- privind ordinea stingerii datoriilor din OG 92/2003R. 
              - pentru diferen�ele constatate la  impozitul pe profit nedeclarat �i
nepl�tit la termenele legale, a�a cum se prezint� în anexa nr. 2 la raportul de
inspec�ie fiscal� general� nr.../2009, organele de control fiscal �inând cont de
pl��ile efectuate în mod eronat în anul 2006, prin decizia de impunere nr.../
2009, au stabilit  major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei.  
               Petenta  contest�  diferen�ele de plat� stabilite, considerând c�
organele fiscale nu au �inut cont de pl��ile efectuate în contul de impozit pe
profit. 

          * Cu privire la impozitul pe dividende se re�in urm�toarele constat�ri ale
organelor de control:
       - pentru perioada verificat� 01.01.2004 - 31.12.2008, datorit� nerespect�rii
cotei de impozitare a dividendelor �i a declar�rii eronate, organele de control
fiscal au constatat diferen�e în sum� de ... lei la impozitul pe venituri din
dividende persoane fizice (conform anexei nr. 11 la raportul de inspec�ie
fiscal� general� nr.../2009) astfel:
           -la finele anului 2005 petenta are o diferen�� de raportare �i achitat în
plus în sum� de ... lei;
           -pentru anul 2006 petenta distribuie dividende în sum� de ... lei pentru
care raporteaz� impozit pe dividende în sum� de ... lei �i achit� suma de ... lei.
Aplicând prevederile art. 67 din Legea nr. 571/2003 modificat �i completat prin
OUG nr. 138/2004, modificat la rându-i prin art. 1 pct. 39 din Legea nr. 163/2005,
 începând cu 01.012006 cota de impozit pe veniturile din dividende  este de



16% , iar societatea datoreaz� impozit pe dividende în sum� de ... lei fa�� de ...
declarat de petent�;   ART. 67  prevede:  “(1) Veniturile sub form� de
dividende, inclusiv sume primite ca urmare a de�inerii de titluri de participare
la fondurile închise de investi�ii, se impun cu o cot� de 16% din suma
acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de
dividende revine persoanelor juridice o dat� cu plata dividendelor c�tre
ac�ionari sau asocia�i. Termenul de virare a impozitului este pân� la data de 25
inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor
distribuite, dar care nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la
sfâr�itul anului în care s-a aprobat bilan�ul contabil, termenul de plat� a
impozitului pe dividende este pân� la data de 31 decembrie a anului
respectiv.”   
            -pentru anul 2007 petenta distribuie dividende în sum� de ... lei pentru
care  nu raporteaz�  �i nu achit� impozit pe dividende;
             -pentru anul 2008 petenta distribuie dividende în sum� de ... lei pentru
care  nu raporteaz� �i nu achit� impozit pe dividende;
             -pentru debitul suplimentar la sursa impozit pe venit din dividende
persoane fizice în cuantum de ... lei (nedeclarat �i neachitat), în conformitate
cu prevederile art. 109, 115, 116 �i 120 din OG 92/2003R, organele fiscale au
stabilit accesorii în sum� de ... lei (major�ri de întârziere în sum� de ... �i
penalit��i în sum� de ... lei - conform anexei nr. 12 la raportul de inspec�ie
fiscal� general� nr.../2009). Petenta nu este de acord cu diferen�ele de impozit
pe venitul din dividende �i accesoriile stabilite, considerând c� organele
fiscale nu au �inut cont de pl��ile efectuate în contul de impozit pe venitul din
dividende;
                 - în perioada mai sus amintit�, petenta a declarat �i achitat impozit
pe venit din dividende persoane juridice  (f�r� sa datoreze acest impozit) - la
data controlului organele fiscale au rectificat prin Decizie de impunere nr.../
2009 înscriind suma de ... lei cu semnul minus;
                - în fi�a sintetic� emis� de AFP la data de 09.07.2009 (existent� la
dosarul cauzei), petenta nu figureaz� cu sume achitate în plus la impozitul pe
venit din dividende persoane juridice întrucât a achitat datoriile înregistrate pe
baza declara�iilor depuse de petent� în mod eronat. 

                  * Cu privire la TVA:
                   - organele de control fiscal au constatat diferen�e în modul de
calcul �i declarare eronat� a TVA  în sum� total� de ... lei pentru care au fost
stabilite major�ri de întârziere în sum� de ... lei. Petenta în contesta�ie spune
c�  “sumele stabilite mai sus au fost stabilite netemeinic �i nelegal întrucât nu
au fost luate în considerare pl��ile efectuate pe parcursul anilor, atât la impozit
pe profit cât �i pe veniturile din dividende �i TVA” 

                În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legii 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, O.G. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, OG nr. 47/2007�i Ordinul
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. 



                  * Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
afirma�ia petentei << “ Organele de inspec�ie fiscal�, la stabilirea  accesoriilor
aferente nu a  �inut cont de aceste pl��i �i a calculat  aceste accesorii la sumele
constituite  … Atât timp cât sumele au fost pl�tite c�tre bugetul de stat, statul
a beneficiat de sumele respective, f�r� s� fiu anun�at la timp, pentru a putea
solicita corec�iile necesare”>>, întrucât:
            - a�a cum recunoa�te �i petenta în contesta�ie “Pentru perioada
verificat�, respectiv 01.01.2004 - 31.05.2009, societatea pe care o reprezint a
achitat impozit pe profit pentru perioada 01.01.2004 - 31.12.2006 când
societatea era înregistrat� ca pl�titoare de impozit venit microîntreprindere �i
pentru perioada 01.01.2007 - 31.05.2007 am pl�tit impozit pe microîntreprindere
când societatea era înregistrat� ca pl�titoare de impozit pe profit”;
          - administratorul în nota explicativ� (existent� în copie la dosarul
cauzei), la întrebarea organului fiscal “De ce s-a declarat impozit dividende
persoane juridice în perioada 2006- 2008” r�spunde: Din gre�eal� s-a declarat
�i s-a pl�tit impozit pe dividende persoane juridice în loc de persoane fizice”;
           - potrivit prevederilor art. 85 alin. (1) din OG 92/2003R “Impozitele, taxele
�i contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc
astfel: a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4).” 
         - potrivit prevederilor art. 82 alin. (2) �i (3) “În declara�ia fiscal�
contribuabilul  trebuie s� calculeze cuantumul obliga�iei fiscale, dac� acest
lucru este prev�zut de lege. Contribuabilul are obliga�ia de a completa
declara�iile, înscriind corect, complet �i cu bun� credin�� informa�iile
prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei sale fiscale.” 
          - potrivit prevederilor art. 115 alin (2)   din OG 92/2003R    “În cadrul
tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� reprezentând crean�� fiscal�,
stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaz� , de drept, în urm�toarea
ordine: ...                 b) obliga�iile fiscale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu
excep�ia cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic�
prevederile art. 169 în mod corespunz�tor; ... d) obliga�iile cu scaden�e viitoare
... 
         ( 3)  Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
            a)în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale;
            b)în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale
principale stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile fiscale
accesorii; 
            c)în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite de
contribuabil.”
            - Începând cu 01.01.2008 potrivit prevederilor art. I pct. 17  OG 47/2007
“2^1 Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume
datorate bugetului consolidat, prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�, într-un cont unic,...    2^2 Distribuirea
sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare
buget sau fond, dup� caz, propor�ional cu obliga�iile datorate.”
               - ca urmare, în conformitate  cu prevederile pct. 13, cap.4 din Ordinul
1314/2007   “Distribuirea în conturile corespunz�toare de venituri bugetare ale
bugetelor c�rora se cuvin a sumelor înregistrate conform prevederilor pct.13
se efectueaz� la data constituirii de obliga�ii fa�� de bugetele respective,



potrivit regulilor de distribuire a sumelor încasate în conturile unice stabilite
prin prezenta metodologie”;
                 - de�i petenta a fost notificat� în scris în repetate rânduri, de AFP ,
privind neconcordan�ele fa�� de vectorul fiscal privind impozitul pe profit �i
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, (a�a cum reiese din adresele nr...
/2008, nr.../2008, f.n. /2008 �i nr.../2008 primite de c�tre societate potrivit
confirm�rilor de primire semnate de c�tre petent�  cu men�iunea “am primit un
exemplar”- aflate în copie la dosarul cauzei), nu a depus declara�ii rectificative,
pentru a-�i corecta obliga�iile fiscale declarate gre�it, potrivit dispozi�iilor
art.84 din O.G.92/2003R privind corectarea declara�iilor fiscale , care prevede:
“Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie
ini�iativ�”.  Art. 120 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003R precizeaz�: “Pentru
diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere
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.”
                   - potrivit prevederilor art.116din OG 92/2003R: “(3)Compensarea se
face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de
restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup� caz. Dispozi�iile
art.115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod
corespunz�tor.    (4)Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de
cate ori constat� existen�a unor crean�e reciproce, cu excep�ia sumelor
negative din deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� f�r� op�iune de
rambursare.”
             
                Din documentele existente la dosarul cauzei  se re�ine:   la data
controlului, petenta nu figureaz� în eviden�ele fiscale cu diferen�e pl�tite în
plus (la nici una din sursele verificate de organele fiscale) întrucât a depus
declara�ii  prin care s-au constituit obliga�iile fiscale conform legii �i nu a
depus declara�ii rectificative, astfel pl��ile efectuate pân� la 31.12.2007 au stins
debitele înregistrate pe baza declara�iilor depuse. Începând cu 01.01.2008
distribuirea sumelor achitate în contul unic de c�tre societate s-a f�cut de
c�tre AFP în func�ie de debitele existente în surse pe baza declara�iilor depuse
de petent�, în conformitate cu  prevederile art.114, alin (2) din OG 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal� care men�ioneaz�:     “(2^2)Distribuirea
sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare
buget sau fond, dup� caz, propor�ional cu obliga�iile datorate” �i art.115,
alin.(1) �i (2) privind Ordinea stingerii datoriilor din acela�i act normativ
modificat �i completat prin OG nr. 47/2007. 
           Modul de distribuire a sumelor din contul unic a fost comunicat petentei
cu “în�tiin��rile privind stingerea crean�elor fiscale” (existente la dosarul
cauzei sub nr.../2008; .../2008; .../2009; .../2008; .../2008; etc.), în care   se
men�ioneaz� “suma neutilizat� în stingere pân� la data prezentei” este 0 (zero).
               Fa�� de cele  prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile legale
�i fa�� de motiva�iile petentei, se re�ine c� organele de control fiscal au
procedat în mod legal la stabilirea accesoriilor, au �inut cont de sumele
achitate pe parcursul anilor �i de sumele distribuite din contul unic pentru
fiecare impozit �i contribu�ie în parte �i urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat�
contesta�ia petentei pentru suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere



pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit (... lei), a impozitului
pe venitul microîntreprinderilor (... lei), a impozitului pe veniturile din didende
persoane fizice (... lei) �i a TVA (... lei), men�inându-se în totalitate constat�rile
organului de control.
                   Având în vedere c� petenta nu motiveaz� celelalte diferen�e
stabilite prin decizia de impunere nr.../2009 în sum� total� de ... lei, urmeaz� a
se respinge ca nemotivat� contesta�ia cu privire la aceast� sum�. 
                    Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.216, alin.1
din O.G. 92/21.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal� R, se

                                                        DECIDE:

               Art.1 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC T
SRL pentru suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere pentru neplata la
termenele legale a impozitului pe profit (... lei), a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor (... lei), a impozitului pe veniturile din dividende persoane
fizice(... lei) �i a TVA(... lei), stabilit� prin decizia de impunere nr... /2009.             
              Art.2 Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de SC T SRL  
pentru suma de ... lei stabilit� prin decizia de impunere nr.../2009.                        
           Art.3 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.

                                                 DIRECTOR  COORDONATOR, 
                                                    


