DECIZIA NR.52 emis de DGFP Hunedoara în anul 2006

Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara
a fost sesizat asupra contesta iei formulat de SC X SA.
SC X SA contest Deciziile referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale nr…/2006 încheiate de c tre
Administra ia finan elor publice a municipiului Petro ani i care
vizeaz suma total de … lei reprezentând dobânzi i penalit i
de întârziere aferente urm toarelor obliga ii fiscale: contribu ia de
asigurare pentru accidente de munc
i boli profesionale, taxa pe
valoarea ad ugat , impozit pe venitul din salarii, impozit dividende
persoane fizice, impozit pe profit, contribu ia de asigur ri sociale
datorat de angajator, contribu ia de asigur ri sociale re inut de
la asigura i, contribu ia de asigur ri pentru omaj datorat de
angajator, contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de
angajator, contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la
asigura i, alte impozite, contribu ia de asigur ri de s n tate pentru
persoane
aflate
în
concediu
medical
sau
pentru
îngrijire copil i calculate prin PV …/…2003.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de
art.177 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind
Codul de procedur fiscal .

I. Prin contesta ia formulat , agentul economic

consider c accesoriile calculate prin deciziile contestate sunt în
mare parte eronate, sus inând urm toarele:
- unele debite considerate de organul fiscal nu corespund cu
declara iile societ ii sau au fost impozite de dou ori;
- organul fiscal a adunat gre it accesoriile din declara ii;
- nu s-a luat în considerare c , începând cu data de 01.09.2005
cota privind calculul dobânzii de întârziere a fost de 0,05%;
- s-au omis în unele cazuri pl ile efectuate de c tre societate;
- nu s-a luat în considerare faptul c societatea a achitat în luna
decembrie accesorii în sum de … lei;
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- de i, solu ionarea contesta iei la PV …/...2003 cât i executarea
silit a acestuia au fost suspendate, organul fiscal calculeaz în
continuare accesorii.
Concluzionând, contestatorul sus ine c a întocmit un
centralizator privind accesoriile calculate pentru fiecare obliga ie în
parte din care rezult sumele recunoscute de societate ca
obliga ie de plat cât i cele contestate, solicitând admiterea ca
întemeiat a contesta iei.

II. Organele de control din cadrul Administra iei
finan elor publice a municipiului Petro ani, au procedat

la calcularea, prin aplica ia informatic Eviden a analitic pe
pl titor, a dobânzilor i penalit ilor datorate pentru plata cu
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu iilor sociale i a altor
venituri ale bugetului general consolidat.

III. Având în vedere contesta ia formulat
de
societatea petent , motivele invocate de peti ionar
i
prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara este investit a se pronun a dac în mod
corect i legal, reprezentan ii Administra iei Finan elor
Publice au stabilit în sarcina petentei dobânzi i
penalit i de întârziere prin deciziile referitoare la
obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor
fiscale întocmite de Administra ia Finan elor Publice.
In fapt, prin Deciziile referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale întocmite de c tre
Administra ia finan elor publice a municipiului Petro ani au fost
stabilite în sarcina agentului economic, obliga ii de plat
suplimentare fa de bugetul consolidat al statului în sum de …
lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere calculate
pentru plata cu întârziere a obliga iilor declarate i dobânzi i
penalit i de întârziere aferente obliga iilor fiscale din anul
precedent.

2

Prin contesta ia formulat , agentul economic consider
calculul accesoriilor eviden iate prin deciziile contestate ca fiind în
mare parte eronat, sus inând o serie de fapte.
Pentru sus inerea contesta iei, agentul a întocmit un
centralizator privind accesoriile calculate pentru fiecare obliga ie în
parte din care rezult sumele recunoscute de societate ca
obliga ie de plat cât i cele contestate.

In

drept,

Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
stipuleaz :
3. Instruc iuni pentru aplicarea art.176 - Termenul de
depunere a contesta iei
“ 3.1. La primirea contesta iei, organul emitent al actului
administrativ fiscal va întocmi dosarul contesta iei, precum i
referatul cu propuneri de solu ionare. …”
“3.6. Referatul cu propuneri de solu ionare cuprinde
preciz ri privind îndeplinirea condi iilor de procedur , men iuni
privind instituirea m surilor asiguratorii sau sesizarea organelor de
urm rire i cercetare penal , dup caz, precum i propuneri de
solu ionare a contesta iei, având în vedere toate argumentele
i documentele contestatorului.”
In referatul întocmit de c tre Administra ia finan elor publice a
municipiului Petro ani se face referire la cota de calcul a
dobânzilor ca fiind o eroare de program informatic, iar privitor la
accesoriile calculate la debitele suplimentare stabilite prin PV
…/2003 se men ioneaz faptul c , executarea acestor debite a
fost suspendat prin hot râre judec toreasc .
Fa de acestea, organul fiscal nu a luat nicio m sur în ceea
ce prive te o recalculare a obliga iilor de plat accesorii aferente
obliga iilor fiscale.
Cu privire la celelalte sus ineri ale contestatorului, in referat
nu se face nicio referire la documentele depuse de c tre acesta,
nu se aduce nicio motivare, aceasta rezumându-se doar la
men iunea “celelalte diferen e se datoreaz unor cauze a c ror
verificare necesit un control fiscal de fond.”
De asemenea, organul fiscal constatator este de acord cu
exonararea la plat a sumelor pe care contestatorul nu le
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datoreaz , nef când îns nicio cuantificare a acestora sau vreo
men iune referitoare la categoria de impozite i taxe pe care o
reprezint .
Având în vedere cele ar tate, constat rile i sus inerile
organului de inspec ie fiscal nu sunt de natur a determina
convingerea
organului de solu ionare a contesta iei asupra
corectitudinii i legalit ii stabilirii bazei impozabile care a generat
accesoriile.
Ordinul ministrului finan elor publice nr.1191/2005 pentru
modificarea i completarea Ordinului ministrului finan elor publice
nr.1722/2004 pentru aprobarea Instruc iunilor privind organizarea
Sistemului de administrare a crean elor fiscale, cu modific rile
ulterioare, la cap.IV pct.1.2. prevede:
“IV.1.2. Procedura de corec ie a eviden ei fiscale în cazul
erorilor materiale
IV.1.2.1. Dispozi ii generale
Prin erori materiale se consider , conform prezentelor
norme, atât greselile sau omisiunile efectuate la înregistrarea
datelor în eviden a fiscal de c tre organul fiscal, cât i
greseli sau omisiuni efectuate de contribuabili în declara ii
fiscale i ordine de plat .
1. Erorile materiale generate de organul fiscal pot proveni din
preluarea eronata a datelor pe suport informatic i/sau
culese de c tre func ionar cu ocazia proces rii declara iilor
fiscale/deciziilor de impunere, a pl ilor efectuate de
contribuabil în contul obliga iilor fiscale precum i cu
ocazia introducerii datelor specifice administr rii fiscale.
2. Erorile materiale generate de contribuabili pot fi:
2.1. Erori în completarea Declara iei privind obliga iile de
plat la bugetul general consolidat, de natura:
– erori de completare a declara iilor, altele decât cele
privind stabilirea obliga iilor fiscale,
– declararea unor obliga ii nedatorate, desi în realitate
contribuabilul a evidentiat corect în contabilitate
obligatia fiscal i a efectuat plata acesteia.
2.2 Erori în completarea documentelor de plat :
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– completarea eronat de c tre pl titor a num rului de
eviden a pl ii.
Pentru a nu denatura eviden a fiscal
i situa iile fiscale
raportate anterior depist rii erorilor materiale, corec iile se
efectueaz prin simulare iar în eviden a fiscal se introduc
diferen ele rezultate producând efecte de la data corect rii, cu
respectarea regulilor i procedurilor prev zute de prezentele
Instruc iuni. Corectarea erorilor materiale se poate face în
cadrul termenului de prescriptie de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului urm tor celui în care a fost depus
documentul supus corect rii.”
In drept, sunt aplicabile prevederile art.186, alin.3 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , care stipuleaz :
Art.186 “Solutii asupra contestatiei
(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul
administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un
nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare.”
Fa de situa ia prezentat mai sus se desfiin eaz Deciziile
referitoare la obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor
fiscale emise de Administra ia finan elor publice a municipiului
Petro ani prin care s-au individualizat la plat accesorii în sum
total de … lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere.
Având în vedere cele ar tate i în temeiul art.186 din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , se
DECIDE:
Desfiin area Deciziilor referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale nr…/2006 încheiate de c tre
Administra ia finan elor publice a municipiului Petro ani i care
vizeaz suma total de … lei reprezentând dobânzi i penalit i
de întârziere, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu ionare.
5

