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DECIZIA nr.128/25.10.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.A.

înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a
a fost sesizat de c�tre Serviciul Administrare Contribuabili
Mari prin adresa nr…………/2005  înregistrat� la  Direc�ia General�
a Finan�elor Publice Constan�a sub nr……………/2005, cu privire la
contesta�ia depus� de S.C. CONSTANTA S.A. cu sediul în
Bucure�ti, str………… nr………, bloc ………………, sector ……, CUI ……………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� impozitul pe
veniturile din salarii precum �i obliga�iile fiscale accesorii
constând în dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente
impozitului pe veniturile din salarii datorate de catre S.C.
CONSTANTA S.A.- PUNCT DE LUCRU OSTROV, cod fiscal …………,
stabilite prin Deciziile nr……………/2005 emise de Serviciul
Administrare Contribuabili Mari din cadrul Activit��ii de
Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului Constan�a.

Suma total� pentru care s-a demarat calea administrativ� de
atac este de  ……………… RON, cu urm�toarea componen��:

- …………… RON impozit pe veniturile din salarii;
- …………… RON dobânzi;
- …………… RON penalit��i de întârziere.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.176 lit.e) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat�, fiind înregistrat� la A.M.A.V.S-
S.A.C.M  Constan�a sub nr…………/2005.

Contesta�ia a fost înaintat� prin post�, data po�tei fiind
…………2005.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Prin adresa nr……………/2005 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
a solicitat petentei  preciz�ri  în conformitate cu prevederile
punctului 175.1 din Normele Metodologice de aplicare a O.G.
nr.92/2003 aprobate prin H.G. nr.1050/2004 cu privire la
individualizarea sumei contestate pe categorii de impozite si
accesorii ale acestora.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.176;177 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are competen�a s�
analizeze pe fond dosarul cauzei �i s� pronun�e solu�ia legal�.

   I Prin adresa înregistrat� la A.M.A.V.S - Serviciul
Administrare Contribuabili Mari sub. nr……………/2005 iar la
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub
nr……………/2005, S.C. CONSTANTA S.A. BUCURE�TI, formuleaz�
contesta�ie, în temeiul art.175 din O.G.nr.92/2003, republicat�,
împotriva Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor de plat� din anul precedent,
respectiv, curent, nr……………/2005, constând în dobânzi �i
penalit��i de întârziere datorate pentru nevirarea impozitului
pe veniturile din salarii de c�tre S.C. CONSTANTA S.A. – punct
de lucru OSTROV, cod fiscal ……………… invocând urm�toarele:

Petenta contest� faptul c�, din fi�a sintetic� editat� la
data de 30.06.2005 de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a, în spe�� Serviciul Administrare Contribuabili
Mari,  reiese faptul c� S.C. CONSTANTA S.A.- PUNCT DE LUCRU
OSTROV nu �i-a achitat obliga�iile de plat�, respectiv impozitul
pe veniturile din salarii sus�inând c�, situatia pl��ilor în
contul impozitului pe veniturile din salarii conform datelor din
contabilitatea societ��ii se prezint� în felul urm�tor:

Referitor la obliga�iile de plat� aferente lunilor
decembrie 2002, ianuarie 2003, februarie 2003, februarie 2004,
aprilie 2004, mai 2004, iunie 2004, iulie 2004, august 2004,
octombrie 2004, noiembrie 2004, decembrie 2004, ianuarie 2005,
februarie 2005, martie 2005 pentru care au fost calculate
accesorii, petenta precizeaz� c� acestea au fost achitate cu
ordine de plat� care nu se reg�sesc în eviden�a D.G.F.P
CONSTAN�A,  respectiv :OP ……/…………2003; OP ……/…………2003; OP
……/…………2005;OP ……/…………2004; OP ……/……………2004; OP ……/……………2005; OP
……/…………2004; OP ……/…………2004; OP ……/……………2004; OP ……/……………2004;
OP ……/……………2004; OP ……/………………2005; OP ……/………………2005; OP
……/……………2005; OP ……/………………2005
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Pe de alt� parte, petenta precizeaz� c�, dou� din pl��ile
efectuate în contul impozitului pe veniturile din salarii �i
anume, OP nr……/……………2005 respectiv OP nr……/………………2005 apar în
eviden�ele fiscale la data de 30.06.2005 de�i �tampila si
semn�tura autorizat� a b�ncii indic� data de 19.05.2005
respectiv 17.06.2005.

De asemenea, contestatoarea mai men�ioneaz� c�, p�n� la
comunicarea deciziilor de calcul accesorii  SC CONSTANTA SA nu a
fost în�tiin�at� asupra faptului c� figureaz� în evidentele
fiscale cu sume neachitate la bugetul general consolidat.

În sus�inerea celor de mai sus petenta anexeaz� ordinele de
plat� mai sus enumerate.
 Pentru argumentele expuse  S.C. CONSTANTA S.A. consider� c�
,,dobanzile �i penalit��ile de întârziere calculate nu se
justific�”.

II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent
respectiv curent, reprezentan�ii Serviciului Administrare
Contribuabili Mari din cadrul S.A.F.-A.M.A.V.S Constan�a au
calculat pentru nevirarea la termenele legale de plat� dobanzi
�i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe veniturile
din salarii datorat de SC CONSTANTA SA BUCURE�TI – punct de
lucru OSTROV, cod fiscal ……………….

Organul fiscal men�ioneaz� c�:

Obliga�iile de plat� pentru care s-au calculat accesoriile
sunt cele eviden�iate de agentul economic prin declaratiile cod
100, depuse �i înregistrate  la organul fiscal teritorial,
conform datelor din fi�a sintetic� pe pl�titor.

 Astfel, conform fisei sintetice pe pl�titor la data de
30.06.2005, anexate în xerocopie la dosarul contesta�iei de
c�tre AMAVS – Serviciul Administrare Contribuabili Mari, rezult�
c� SC CONSTANTA SA - punct de lucru OSTROV, cod fiscal ………………,
figureaz� cu obliga�ii de plat� neachitate respectiv dobânzi �i
penalit��i de întârziere.

Serviciul Administrare Contribuabili Mari procedeaz� astfel
la emiterea deciziilor referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent,
respectiv, curent.

Calculul accesoriilor a fost efectuat în temeiul
prevederilor  art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
pocedur� fiscal�, republicat�.

Debitele asupra c�rora au fost calculate accesorii sunt în
sum� de …………… RON, sum� de asemenea contestat� de c�tre petent�.
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Cuantumul total al accesoriilor calculate este de …………… RON
�i reprezint� dobânzi �i penalit��i de întarziere aferente
impozitului pe veniturile din salarii.

III. Având în vedere documentele existente la dosarul
cauzei, motiva�iile petentei în sus�inerea contesta�iei,  precum
�i actele normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in
urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este legalitatea m�surii privind
calculul accesoriilor de c�tre Serviciul Administrare
Contribuabili Mari, respectiv dac� obliga�iile fiscale calculate
de organul fiscal prin deciziile nr……………/2005 sunt sau nu
datorate de c�tre S.C. CONSTANTA S.A. – punct de lucru OSTROV.

În fapt, în baza datelor din fi�a sintetic� pe pl�titor a
SC CONSTANTA SA – punct de lucru Ostrov, pentru obliga�iile
bugetare neachitate în termen inspectorii din cadrul A.M.A.V.S -
Serviciul Administrare Contribuabili Mari au procedat la
calculul accesoriilor aferente, emi�ând Deciziile nr……………/2005.

Prin cererea formulat� petenta contest� atât debitele
asupra c�rora au fost calculate accesorii în sum� de …………… RON
cât �i accesoriile calculate în sum� total� de ……………… RON.

În sus�inerea contesta�iei, petenta precizeaz� c�
obliga�iile de plat� la care au fost calculate dobânzi si
penalit��i de întârziere �i care în fi�a sintetic� apar ca
nevirate,  au fost achitate în totalitate �i la termenele legale
de plat�, cu ordine de plat� pe care le anexeaz� în xerocopie.

De asemenea, petenta invoc� faptul c� o parte din ordinele
de plat� aferente obliga�iilor fiscale datorate de S.C.
CONSTANTA S.A. se reg�sesc în fi�a sintetic� pe pl�titor,  alte
ordine de plat� nu se reg�sesc în eviden�ele fiscale iar dou�
dintre acestea apar în eviden�a  fiscal� ca fiind operate la o
dat� ulterioar� datei men�ionate pe ordinul de plat�, dat�
confirmat� prin semn�tura persoanelor autorizate �i stampila
b�ncii.

În drept, în cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor
fiscale, CAPITOLUL II “Dispozitii  privind efectuarea pl��ii”
art. 110 alin. (3) lit.c) din O.G. nr.92/2003 precizeaz� c�
momentul pl��ii este:

“ c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�,
data la care b�ncile debiteaz� contul pl�titorului pe baza
instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin �tampila
�i semn�tura autorizat� a acestora, cu excep�ia prev�zut� la
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art.117, data putând fi dovedit� prin extrasul de cont al
contribuabilului ”.

Conform prevederilor art.117 alin.(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� :

“ Nedecontarea de c�tre unit��ile bancare a sumelor
cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile de la
data debit�rii contului pl�titorului, nu îl exonereaz� pe
pl�titor de obliga�ia de plat� a sumelor respective �i atrage
pentru acesta dobanzi �i penalit��i de întarziere la nivelul
celor prev�zute la art.116 �i 121, dup� termenul de 3 zile.”

De asemenea alin.(2) al art.117 precizeaz� c�:

“ Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului �i
nedecontate  de unit��ile bancare precum �i a dobânzilor �i
penalit��ilor de întârziere  prev�zute la alin.(1), pl�titorul
se poate îndrepta împotriva unit��ii bancare respective ” .

În ceea ce prive�te modul de completare a ordinului de
plat� pentru Trezoreria Statului (OPT), O.M.F.P
nr.246/04.03.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
utilizarea �i completarea ordinului de plat� la art. 5 litera j)
punctul 7 se precizeaz� c�, rubrica beneficiar se completeaz�
astfel:

“ pentru impozitul pe veniturile din salarii se înscrie
denumirea unit��ii pentru care se achit� impozitul, fie aceasta
persoan� juridic� sau sucursal�/punct de lucru, dup� caz.”

De asemenea, la acela�i articol litera K) se precizeaz�
c� “în rubrica cod de identificare fiscal� se înscrie codul de
identificare fiscal� al beneficiarului dup� cum urmeaz�:

1.[……]
……
……
7.codul de identificare fiscal� al entit��ilor prev�zute la
litera j) pct.7;
  [….]”.

În spe��, analizând ordinele de plat� existente la dosarul
contesta�iei �i �inând cont de prevederile legale în vigoare,
mai sus men�ionate, se re�in urm�toarele:

Referitor la suma de ……………… RON, sum� contestat� de
petent�, men�ion�m c� aceasta reprezint� impozitul pe veniturile
din salarii declarat de c�tre contribuabil prin declara�iile
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privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat, cod
100.

 Având în vedere faptul c� contestatoarea nu a fost
în�tiin�at�/somat�  cu privire la neachitarea acestor debite,
Serviciul Administrare Contribuabili Mari nef�când nici un
demers în acest sens, iar Deciziile nr…………… emise de Serviciul
Administrare Contribuabili Mari nu se refer� la debitele de
plat� ci la accesoriile aferente în sum� total� de ………… RON,
nu se justific� contesta�ia petentei pentru suma de ………… RON.

În acest sens  urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru
suma de …………… RON ca prematur formulat�.

            Referitor la cele dou� ordine de plat� care apar în
eviden�ele AMAVS – SACM operate la o dat� ulterioar� datei
ordinului de plat� (30.06.2004), pentru a se putea pronun�a
asupra legalit��ii m�surii privind  calculul accesoriilor de
c�tre Serviciul Administrare Contribuabili Mari, Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii trebuia s� cunoasc� care a fost data
debit�rii contului pl�titorului de c�tre banca prin intermediul
c�reia s-a desf��urat plata, în conformitate cu prevederile
art.109 alin.(3) lit.c) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, mai sus men�ionate.

  Constatând c� aceste informa�ii nu se reg�sesc în dosarul
contesta�iei organul de solu�ionare din cadrul DIREC�IEI
GENERALE A FINAN�ELOR PUBLICE CONSTAN�A  a solicitat prin
intermediul adresei nr……………/2005, Administra�iei Finan�elor
Publice �i Trezoreriei B�neasa, informa�ii referitoare la data
debit�rii contului pl�titorului.

Urmare  r�spunsului primit de la Trezoreria B�neasa se
constat� c� data debit�rii contului pl�titorului pentru O.P.
nr……/2004 în sum� de ……………… ROL este 21.06.2004 iar pentru O.P.
……/2004 în sum� de ……………… lei este de 21.05.2004.

Fa�� de cele mai sus prezentate emiterea Deciziilor
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale din anul precedent nr………/2005 în sum�
total� de ………… RON, ( ………… RON dobânzi si …… RON penalit��i de
întârziere),  aferente celor dou� obliga�ii de plat�, nu se
justific�, deoarece obliga�iile fiscale datorate au fost
achitate în termen, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a
cele doua decizii  în vederea refacerii calculului  accesoriilor
datorate de SC CONSTANTA SA – PUNCT DE LUCRU OSTROV.

Referitor la obliga�iile de plat� accesorii în sum� total�
de ………… RON ( ……… RON dobânzi respectiv ……… RON penalit��i de
întârziere) ce au fost calculate de AMAVS – SACM  prin Deciziile
referitoare la obliga�ii  de plat� accesorii nr……………… asupra
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urm�toarelor debite neachitate la scaden��: ………… RON; ………… RON;
………… RON; ………… RON; ………… RON; ………… RON; ………… RON; ………… RON  se
constat� urm�toarele:

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei,
a ordinelor de plat� anexate precum �i a prevederilor legale mai
sus invocate rezult� faptul c�, de�i agentul economic a efectuat
în termen plata obliga�iilor datorate la bugetul statului în
ceea ce prive�te impozitul pe veniturile din salarii iar
ordinele de plat� au fost completate corect totu�i acestea nu se
reg�sesc în fisa pe pl�titor.

Din aceste motive m�sura stabilit� de organul fiscal nu
este justificat�, fapt pentru care urmeaz� a se desfiin�a
Deciziile de calcul accesorii nr………………… în sum� total� de ………
RON, organul fiscal teritorial urmând a face demersurile
necesare pentru a se regla fi�a sintetic� pe pl�titor astfel
încât ordinele de plat� respective s� apar� în eviden�a fiscal�,
dup� care se vor reface deciziile de calcul accesorii acolo unde
este cazul.

Referitor la obliga�iile de plat� accesorii în sum� total�
de ………… RON,( ……… RON dobanzi �i ……… RON penalit��i de
întârziere) ce au fost calculate de AMAVS – SACM  prin Deciziile
referitoare la obliga�ii  de plat� accesorii nr……………/2005 pentru
neachitarea la scaden�� a urm�toarelor debite:  ………… RON; ………
RON; ………… RON; ………… RON; ………… RON se constat� urm�toarele:

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei,
a ordinelor de plat� anexate precum �i a prevederilor legale mai
sus invocate rezult� faptul c�, ordinele de plat� aferente
obliga�iilor respective nu se reg�sesc în fisa sintetic� pe
pl�titor datorit� faptului c� acestea nu au fost completate
corect de c�tre petent�, lipsind codul fiscal al punctului de
lucru pentru care se face plata.

Din aceste motive m�sura stabilit� de organul fiscal este
corect�, fapt pentru care,  urmeaz� a se decide respingerea
contesta�iei pentru suma de ………… RON reprezentând dobânzi �i
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe veniturile din
salarii.

Un alt motiv al contest�rii accesoriilor în sum� de ……… RON
îl constituie, în accep�iunea petentei, prevederile OMFP
nr.1445/28.09.2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale
centrale nr.2 din 19.09.2005 pentru aprobarea solu�iilor privind
aplicarea unitar� a unor prevederi referitoare la TVA,
conven�iile de evitare a dublei impuneri �i probleme de
procedur� fiscal� care la punctul 3 precizeaz� urm�toarele:
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,,����…] pentru contribuabilii persoane juridice, ale c�ror sedii
secundare au declarat impozitul pe veniturile din salarii
la organul fiscal competent folosind codul de identificare
fiscal� al sediului secundar dar plata aferent� acestei
obliga�ii bugetare a fost efectuat� de c�tre contribuabil
persoan� juridic� folosind propriul cod de identificare fiscal�,
plata se consider� efectuat� de c�tre sediul secundar, f�r�
calcul de obliga�ii fiscale accesorii de la data efectu�rii
pl��ii de c�tre contribuabilul persoan� juridic�”.

Având în vedere c� data intr�rii în vigoare a O.M.F.P. 1445
este 28.09.2005, iar data depunerii contesta�iei este 12.09.2005
prevederile invocate de petent� nu pot fi re�inute în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei.

În acest sens pentru eroarea material� comis�, dup�
primirea Deciziei de solu�ionare a contesta�iei  petenta se
poate adresa Organului Fiscal Teritorial pentru reglarea
eviden�ei analitice pe pl�titor care potrivit prevederilor
aceluia�i articol se va face pe baza cerere depus� de
contribuabil, înso�it� de documenta�ia necesar�.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor
art.179 alin.1,art.180 �i art. 186 alin.1 din codul de procedur�
fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�
se

D E C I D E:

ã Respingerea contesta�iei ca prematur formulat� pentru suma
de …………… RON reprezentând impozit pe veniturile din salarii;

ã Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei pentru suma de
total� de ………… RON compus� din ……… RON dobânzi �i ……… RON
penalit��i de întârziere aferent� Deciziilor referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale
din anul precedent, nr……………/2005

ã Admiterea contesta�iei pentru suma total� de ……… RON compus�
din ………… RON dobânzi �i ………… RON penalit��i de întârziere �i
desfiin�area Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent
nr……………/2005.
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din Codul de
procedur� fiscal�, aprobat prin O.G.nr.92/2003, republicat� �i
ale art.11 alin.(1) din Lg.nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, în termen de 6 luni de la data primirii, la
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul
Tribunalului Constan�a.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

  

R.D./4 ex.
                          �EF SERVICIU
                        SOLU�IONARE CONTESTA�II,


