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     DECIZIA Nr. 22 / 2011

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. ... S.R.L. 

 impotriva Deciziei nr .../...2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea 

                           
Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata de catre

Administratia  Finantelor  Publice  a  Orasului  Buftea  prin  adresa  nr..../....2011,  cu
privire  la  contestatia   formulata  de  S.C.  ...  S.R.L.  cu  sediul  in  ...,  judetul  Ilfov,
impotriva Deciziei nr..../....2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea.    
                    

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de ... lei reprezentand obligatii
de  plata  accesorii  aferente  impozitelor,  taxelor  si contributiilor  pentru  asigurarile
sociale restante.  
          

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 cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

- contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedu

- contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual la organul emitent al
actului atacat ;

- contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia nr..../....2011 referitoare
la obligatiile de plata accesorii emisa de Administratia Finantelor Publice a Orasului
Buftea.     
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Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a) din Codul
de procedura fiscala,  Directia generala a finantelor  publice a judetului  Ilfov, prin
Biroul  solutionare  contestatii,  este  competenta  sa  solutioneze  pe  fond  contestatia
formulata de S.C.... S.R.L. .

I. Petenta solicita anularea  Deciziei nr..../....2011 referitoare la obligatiile de
plata accesorii in suma de ... lei, efectuarea controlului pentru rambursarea  de T.V.A.
si compensarea sumelor datorate, intrucat inca din luna ... 2010 contestatoare a depus
deconturi  privind  taxa  pe  valoarea  adaugata  cu  optiune  de  rambursare,  respectiv
aferente lunilor ... 2010. 
        

Sustinerile contestatoarei se intemeiaza pe reglementarile privind compensarea
creantelor  (art.116)  si  restituirea  de sume (  art.117),  precum si  dobanzi  in  cazul
sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (art.124) din Codul fiscal.

II. In referatul nr..../...2011 cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata
de S.C. ... S.R.L. organul fiscal precizeaza urmatoarele :

“  Potrivit  evidentelor  noastre  a  rezultat  ca,  S.C.  ...  S.R.L.  a  solicitat
rambursarea TVA in suma de ... lei, aferenta deconturilor din lunile ..., inregistrate
la AFP Buftea sub nr...../2010, dar pana in prezent acestea nu au fost solutionate,
fiind  in  lucru  la  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  (Activitatea  de  control  este
suspendata pana la finalizarea unor actiuni de control incrucisat).

Desi pentru deconturile cu suma negativa de TVA cu optiunea de rambursare,
s-a efectuat marcarea in evidenta analitica pe platitori pentru a nu se emite decizii
de calcul accesorii, intrucat in lunile urmatoare, deconturile de TVA nu au mai fost
cu  sume  de  rambursat,  neplata  unor  obligatii  fiscale  sau  platile  efectuate  cu
intarziere, au condus automat la emiterea deciziei care face obiectul contestatiei.

In consecinta, fata de cele mentionate mai sus, de sustinerile prezentate de
contribuabil,  propunem anularea Deciziei  nr..../...2011 referitoare la  obligatii  de
plata accesorii in suma de ... lei, urmand ca AFP Buftea sa emita o noua decizie
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, functie de
modul de solutionare da catre Activitatea de Inspectie Fiscala, a deconturilor cu
suma negativa de TVA cu optiunea de rambursare, mai sus mentionate.” 

III.  Luand in considerare sustinerile organului fiscal, argumentele invocate de
petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile
legale in vigoare la data emiterii actului contestat, se retin urmatoarele:                  
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In fapt, 
S.C. ... S.R.L. a depus, in termen legal, declaratiile 300 “ Decont privind taxa

pe valoarea adaugata “ pe lunile ... 2010, cu optiune de rambursare, insumand in total
TVA de rambursat de ... lei,  asa cum reiese din deconturile respective anexate la
dosarul cauzei.

Prin adresa inregistrata si  emisa de Directia generala a finantelor  publice a
judetului  Ilfov,  sub  nr..../...2010,  organele  de  inspectie  fiscala  comunica  S.C.  ...
S.R.L. suspendarea solutionarii deconturilor de TVA cu optiune de rambursare nr....
depuse de societate.

Totodata,  prin  adresele  .../...2010 si  .../...2010 emise de Directia  generala a
finantelor publice a judetului Ilfov, organele fiscale au comunicat contribuabilului
faptul  ca  solicitarile  de  rambursare  se  solutioneaza  in  ordinea  cronologica  a
inregistrarii  lor  la  organul  fiscal,  in  conformitate  cu  prevederile  legale,  respectiv
O.M.F.P. nr.263/2010.   

Avand in vedere faptul ca, in referatul intocmit de Administratia Finantelor
Publice  a  Orasului  Buftea,  organele  fiscale  precizeaza  faptul  ca,  pana  la  data
depunerii contestatiei, deconturile aferente lunilor ... 2010, cu optiune de rambursare,
nu  au  fost  solutionate,  si,  “desi  s-a  efectuat  marcarea  in  evidenta  analitica  pe
platitori pentru a nu se emite decizii de calcul accesorii, intrucat in lunile urmatoare,
deconturile de TVA nu au mai fost cu sume de rambursat, neplata unor obligatii
fiscale sau platile efectuate cu intarziere, au condus automat la emiterea deciziei
care face obiectul contestatiei”, urmeaza a se admite contestatia si, in consecinta, a
se anula in totalitate Decizia nr.../...2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii.   

In drept, in cauza de fata sunt incidente prevederile art.116 alin.(1) si (2) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, care prevede:

“ ART. 116
Compensarea
(1) Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-

teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte
sume datorate bugetului  general  consolidat cu creanţele debitorului  reprezentând
sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei
mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât
şi  pe  cea  de  debitor,  cu  condiţia  ca  respectivele  creanţe să  fie  administrate  de
aceeaşi autoritate publică.

(2)  Creanţele  fiscale  ale  debitorului  se  compensează  cu  obligaţii  datorate
aceluiaşi  buget,  urmând  ca  din  diferenţa  rămasă  să  fie  compensate  obligaţiile
datorate altor bugete, în mod proporţional, cu respectarea condiţiilor prevăzute la
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alin. (1).”

Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.216 alin. (1)
si  (2)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se

                           

                                                                    DECIDE:

1. Se admite  in totalitate  contestatia  formulata de S.C.  ...  S.R.L.  impotriva
Deciziei  nr.../....2011  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de
Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea, pentru  suma totala de ... lei,
reprezentand obligatii de plata accesorii aferente impozitelor, taxelor si contributiilor
pentru asigurarile sociale restante.

2.  Se anuleaza, in totalitate, Decizia nr..../....2011 referitoare la obligatiile de
plata accesorii emisa de Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea,    
   

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

                                               DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                     

 


