DIRECTIA GENERAL A FINANTELOR PUBLICE
CARAS-SEVERIN
BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII
DECIZIA NR.24
I. SC X contest obligatii fiscale stabilite prin deciziile … si solicit calcularea
corect a dobânzilor datorate la sume datorate bugetului în mod real, motivând
urm toarele:

referitor la Decizia
… reprezentând dobânzi si penalit ti la
“impozitul pe venit sub form de dobânzi” arat c dobânda la împrumutul
acordat a fost eronat calculat si evidentiat în contabilitate fiind stornat ulterior
si pentru care s-au depus declaratii rectificative pentru luna 06 si 07 2004
conform adresei primite la administratie.
referitor la Decizia … reprezentând dobânzi si penalit ti aferente
“taxa de timbru social asupra valorii autovehicolelor noi din import cu capacitate
cilindric minim 2000 cmc” arat c conform declaratiei eronat raportat la nr.1
din declaratia aferent lunii februarie 2004, corect fiind impozit aferent salariilor
care a fost achitat în termen cu fv …, si pentru care s-a întocmit Declaratie
rectificativ pentru luna 02.2004, primit de. Petenta consider c aceste obligatii
nu pot fi purt toare de dobânzi si penalit ti fiind nule de fapt.
referitor la Decizia … reprezentând dobânzi si penalit ti aferente
“contributiei individuale de asigur ri sociale retinut de la asigurati arat c suma
declarat în ianuarie 2005 depus cu nr., nu este real strecurându-se un zero în
plus si pentru care s-a f cut declaratia rectificativ , suma real datorat fiind si
achitat . Consider c nu poate fi purt toare de dobânzi o sum nedatorat .â
referitor la Decizia …, reprezentând dobânzi si penalit ti la
“contributia asigur rilor sociale datorate de angajator” calculat la declaratia
rectificativ arat c s-a raportat gresit suma de … lei în loc de suma de …lei
care a fost achitat . În ianuarie 2005 s-a depus declaratia rectificativ pentru
luna ianuarie 2004.
Petenta invoc faptul c I-au fost calculate accesorii pentru obligatiile
fiscale declarate, de la data scadentei debitului declarat pân la data depunerii
declaratiei rectificative.
-

II. Organele Administratiei Finantelor Publice Resita precizeaz c , sau calculat dobânzi si penalit ti, în temeiul art.85, lit.c) si art.114 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , pentru plata
cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale ale bugetului
general consolidat.

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
motivatiile petentei si prevederile actelor normative în vigoare, se retin
urm toarele:
În fapt, petenta invoc faptul c i-au fost calculate eronat accesorii pentru
obligatiile fiscale declarate, de la data scadentei debitului declarat pân la data
depunerii declaratiilor rectificative.

Prin contestatia formulat societatea arat c , întrucât ulterior s-au depus
declaratii rectificative aceste obligatii nu pot fi purt toare de dobânzi si penalit ti
fiind nule de fapt.

În drept, sunt incidente prevederile art.85, lit.c) si art.114 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
Art. 85 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative
fiscale:
…
c) deciziile referitoare la obligatiile de plat accesorii.
…
Art.114 Dispozitii generale privind dobânzi si penalit ti de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadent de c tre debitor a
obligatiilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi si penalit ti de
întârziere.
(2) Nu se datoreaz dobânzi si penalit ti de întârziere pentru sumele
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi si penalit ti de întârziere stabilite potrivit
legii.
(3) Dobânzile si penalit tile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi
apartine creanta principala.
(4) Dobânzile si penalit tile de întârziere se stabilesc prin decizii
întocmite în conditiile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu
exceptia situatiei prev zute la art. 137 alin. (6).
De asemenea sunt incidente prevederile Cap. II, pct. 6 din OMFP
nr.531/2003 privind procedura de corectie a erorilor ap rute ca urmare a
declar rii eronate a obligatiilor de c tre contribuabil:
Declaratia rectificativ poate fi:
- cu diminuarea obligatiei de plat care are efect asupra accesoriilor de la
data depunerii declaratiei rectificative, accesoriile calculate anterior nu se
modific ;
- cu suplimentarea obligatiei de plat care va genera accesorii de la data
scadentei declaratiei initiale pân la depunerea declaratiei rectificative.
Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta decizie se va dispune
respingerea contestatiei, depus de SC X.
Pentru considerentele retinute si în temeiul prevederilor art.174, art.180 si
art.185 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat se
DECIDE

Respingerea contestatiei

