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Biroul Solutionare Contestatii din Cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice  ...  a  fost  sesizat  de  Serviciul  Colectare  si  Executare  Silita  Persoane 
Juridice  prin  adresa  nr.  ...,  cu  privire  la  contestatia  formulata  de  SC ...SRL, 
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice ... sub nr. ....

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse prin Decizia referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. ..., stabilite de inspectia fiscala,  pentru plata cu 
intarziere a impozitului pe dividende persoane fizice in suma de ...ei reprezentand 
majorari de intarziere afererente impozitului pe venitul din dividende..

Contestatia  a fost  depusa in termenul  prevazut  de art.  207 din O.G. nr. 
92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin Biroul Solutioare Contestatii 
constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din 
O.G.  92/2003  ®  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I SC ... SRL formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile  de plata accesorii  nr. ...  si  priveste suma de ...lei,  reprezentand 
obligatii fiscale accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice.

In contestatia sa SC ... SRL aduce urmatoarele argumente:
In  fapt:  Prin  Declaratia privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 

consolidat,  declaratia  100,  inregistrata la DGFP ...  -   Administratia  Finantelor 
Publice  ...  sub  nr.  ...,  s-a  declarat  in  mod  eronat  impozit  pe  veniturile  din 
dividende distribite persoanelor juridice in suma de ... lei, in loc de impozit de 
dividende distribuite persoane fizice.

Suma de ... lei, reprezentand impozit pe veniturile din dividende persoane 
juridice a fost achitata astfel:

- cu OP nr. ... in suma de ... lei
- cu OP nr. ... in suma de ... lei
- cu OP nr. ... in suma de ... lei
Prin  Declaratia  privind obligatiile  de plata la  bugetul  general  consolidat 

(declaratia 100), inregistrata la DGFP ...  - Administratia Finantelor Publice .... 
sub  nr.  ...,  SC ...  SRL declara  impozit  pe  veniturile  din  dividende  distribuite 
persoanelor fizice suma de ... lei, suma achitata de societate cu OP nr. ... in suma 
de ... lei.

Prin  Declaratia  privind obligatiile  de plata la  bugetul  general  consolidat 
(declaratia 100), inregistrata la DGFP ... - Administratia Finantelor Publice ... sub 
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nr.  ...,  SC  ...  SRL  ..  face  corectia  necesara,  in  sensul  ca  declara  impozit  pe 
veniturile  din  dividende  distribuite  persoanelor  fizice  in  loc  de  dividende 
distribuite persoanelor juridice.

Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..., intocmita de 
reprezentantii  DGFP ...  -  Administratia  Finantelor Publice ...,  au fost  stabilite, 
obligatii  fiscale  accesorii  (majorari  de  intarziere)  aferente  impozitului  pe 
dividende persoane fizice in suma de ... lei.

Conform art. 119, alin. (1) din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura 
fiscala modificata si actualizata: "Pentru neachitarea la termenul de scadenta 
de  catre  debitor  a  obligatiilor  de  plata,  se  datoreaza  dupa  acest  termen 
majorari de intarziere", iar conform art. 120, alin. (1) din acelasi act normativ, 
"Majorarile  de  intarziere  se  calculeaza  pentru  fiecare  zi  de  intarziere, 
incepand  cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de  scadenta  si  pana  la 
stingerea sumei datorate, inclusiv".

In fapt: Suma de ... lei reprezentand impozit pe veniturile din dividende 
distribuite  persoanelor  fizice  a  fost  achitata  cu  ordinele  de  plata  mentionate 
anterior (OP nr. ..., OP nr. ..., OP nr. ...).

Totodata,  urmare  a  faptului  ca  suma  de  ...  lei  a  fost  achitata,  iar  prin 
declaratia nr. ... s-a indreptat eroarea materiala, in sensul ca s-a debitat impozit pe 
dividende distribuite persoanelor fizice, s-a creat suprasolvire in fisa de evidenta 
pe platitor.

Conform art. 114, alin. (4) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala modificata si completata ulterior, "Pentru creantele fiscale administrate de 
ANAF si unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua 
indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de acesta si va considera 
valabila plata de la momentul efectuarii acesteia, in suma si in contul debitorului 
inscrise  in  documentul  de  plata,  cu  conditia  debitarii  contului  acestuia  si  a 
creditarii unui cont bugetar". Cum impozitul pe veniturile din dividende in suma 
de ... lei a fost achitat integral, se poate constata ca majorarile de intarziere in 
suma de ... lei au fost calculate nelegal.

In drept: Se sustin  afirmatiile  prin  dispozitiile  OG nr.  92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, modificata si completata ulterior si pe Decizia nr. ... 
privind  solutionarea  contestatiei  formulata  de  SC "…"  SRL din  … emisa  de 
Ministerlul Finantelor Publice - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului 
... - Serviciul Solutionarea Contestatiilor intr-un caz similar.

Avand in vedere ca majorarile de intarziere se datoreaza conform art. 119 si 
120  din  OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  completata  si 
modificata ulterior doar pentru neachitarea la termenul legal a obligatiilor de plata 
privind impozitele si taxele datorate de contribuabil bugetului general consolidat, 
solicita admiterea contestatiei formulata si sa se dispuna anularea majorarilor de 
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intarziere in suma de ... lei, stabilite conform Deciziei referitoare la obligatii de 
plata accesorii nr. ....

II DGFP ... - Administratia Finantelor Publice ... - Serviciul Colectare 
si  Executare  Silita  Persoane Juridice  analizand contestatia  inregistrata  la 
AFP ... sub nr. ... formuleaza urmatorul punct de vedere:

Decizia nr. ... a fost emisa corect, iar stingerea platilor s-a facut conform 
art. 115 din OG nr. 92/2003. Precizam faptul ca aceste majorari au fost calculate 
datorita faptului ca societatea declara impozit  pe venit din dividende distribuit 
persoanelor fizice cu Declaratia nr. ... in suma de ...lei, iar prin adresa nr. ... cere 
corectia  unor  plati  in  sensul  mutarii  acestor  de  pe  sursa  dividende  persoana 
juridice pe sursa dividende persoane fizice (intrucat cererea nu a fost depusa intr-
un  an  de  zile  -  conform  Ordinului  2089/2006  s-a  procedat  la  compensarea 
sumelor, aceasta operatiune efectuandu-se cu data depunerii cererii).

In concluzie AFP ... isi mentine decizia nr. ....
III  Luand  in  considerare  motivatiile  invocate  de  contestatoare, 

constatarile organului de inspectie fiscala, documentele existente la dosarul 
cauzei  precum  si  actele  normative  in  vigoare  in  perioada  invocata  de 
contestatoare si organul de control se retin urmatoarele considerente:

In  fapt: SC  ...  SRL  a  declarat  in  mod  eronat,  prin  Declaratia  privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat, declaratia 100, inregistrata la 
DGFP ... - Administratia Finantelor Publice ... sub nr. ..., impozit pe veniturile din 
dividende  distribuite  persoanelor  juridice  in  suma  de  ...in  loc  de  impozit  pe 
dividende persoane fizice.

Societatea  a  achitat  eronat suma  de  ...  lei,  reprezentand  impozit  pe 
veniturile din dividende persoane juridice cu OP nr. ... - ... lei, OP nr. ... - ... lei, 
OP nr. ... - ... lei.

SC  ...  SRL  face  corectia necesara,  declarand  impozit  pe  veniturile  din 
dividende distribuite persoanelor fizice in loc de dividende distribuite persoanelor 
juridice, prin Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat 
inregistrata la DGFP Ialomita - Administratia Finantelor Publice ... sub nr. ....

Prin  adresa  nr.  ...  inaintata  la  AFP  ...,  SC  ...  SRL  solicita  indreptarea 
erorilor  din  evidenta  in  sensul  transferului  unor  de  la  sursa  dividende  pentri 
persoane juridice la sursa dividende pentru persoane fizice.

 In drept: Art. 114 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
prevede:  (4) "Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de 
Administrare  Fiscala  si  unitatile  subordonate,  organul  fiscal,  la  cererea 
debitorului,  va  efectua  indreptarea  erorilor  din  documentele  de  plata 
intocmite de acesta si va considera valabila plata de la momentul efectuarii 
acesteia, in suma si in contul debitorului inscrise in documentul de plata, cu 
conditia debitarii contului acestuia si a creditarii unui cont bugetar".
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(6)  "Cererea poate fi  depusa in termen de un an de zile  de la data 
platii, sub sanctiunea decaderii"

Ordinul  nr.  2.089 din 6 decembrie  2006 pentru aprobarea procedurii  de 
indreptare  a  erorilor  din  documentele  de  plata  intocmite  de  debitori  privind 
obligatiile fiscale mentioneaza:  1.  "Indreptarea erorilor din documentele de 
plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri a acestora, depusa 
la organul fiscal competent, in termen de cel mult un an de la data efectuarii 
platii eronate".

Avand in vedere ca SC ... SRL a depus cerere pentru indreptarea erorilor, 
inregistrata sub nr. ..., la o perioada de peste un an, s-a procedat la compensarea 
sumelor conform art. 115 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
aceasta operatiune efectuandu-se cu data depunerii cererii.

Potrivit art. 116 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala:
(3)  "Compensarea  se  face  de  organul  fiscal  competent  la  cererea 

debitorului  sau  inainte  de  restituirea  ori  rambursarea  sumelor  cuvenite 
acestuia, dupa caz. Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor 
sunt aplicabile in mod corespunzator".

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala prevede:
Art. 119 - Dispoziţii generale privind majorări de întârziere: 
(1)  "Pentru neachitarea la termenul  de scadenţă de către debitor a 

obligaţiilor  de  plată,  se  datorează  după  acest  termen  majorări  de 
întârziere".

Art. 120 - Majorări de întârziere
(1) "Majorările  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de 

întârziere,  începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv".

Art. 122, alin. (1), lit. a) prevede: "Pentru compensarile la cerere, data 
stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare". 

In concluzie reiese ca organul fiscal  a calculat corect,  obligatiile fiscale 
accesorii in suma de ... lei, aferente impozitului pe dividendele persoanelor fizice.

Fata de cele prezentate organul de solutionare a contestatiilor constata ca 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... in suma de ... lei, a fost 
intocmita corect, contestatia urmand a fi respinsa pentru acest capat de cerere.

 Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art. 114, 
art. 119 si art. 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala; pct. 1 
din Ordinul 2.089/06.12.2006 pentru aprobarea procedurii de indreptare a erorilor 
din  documentele  de  plata  intocmite  de  debitori  privind  obligatiile  fiscale 
coroborate cu art.  205,  207,  209,  210 si  216,  al.  (1)  din OG 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala.
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Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice

DECIDE:

Art. 1 Respingerea in totalitate a contestatiei pentru suma de ...lei  ce 
reprezinta  majorari  de  intarziere  aferente  impozitului  pe  dividende 
distribuite persoanelor fiszice;

Art. 2 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 
luni de la comunicare.
 

DIRECTOR EXECUTIV,
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I.I./4 exp.
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