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DECIZIA NR.83/19.12.2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu este investită în temeiul

art.175 şi art.179 (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 (R) – privind Codul de procedură fiscală, cu

soluţionarea contestaţiei formulată  de S.C. X . Sibiu împotriva Deciziei nr./01.09.2005

referitoare la obligaţiile de plată accesorii, aferente impozitului pe profit, emisă de

Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu.

Contestaţia a fost depusă în termen conform art.177 (1) din O.G.nr.92/2003

(R), fiind înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu sub

nr./03.10.2005 iar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu sub nr./31.10.2005.

Contestaţia are ca obiect obligaţiile de plată accesorii aferente impozitului pe

profit în sumă totală de XXXXlei din care :

  XXXXlei  -  dobânzi ;

     XXX lei  -  penalităţi de întârziere.

      I. Prin contestaţia formulată petenta susţine că obligaţiile de plată accesorii afe-

rente impozitului pe profit datorat pentru anul 2004 stabilite prin decizia contestată sunt

nedatorate întrucât societatea la data de 26.04.2004 figura în evidenţa pe plătitor (fişa rol) cu

suma de XXXX lei ca fiind achitaţi cu titlu de impozit pe profit şi nedatoraţi.

    II. Administraţia Finanţelor Publice a  municipiului Sibiu prin Decizia nr./01.09.2005

a calculat pentru plata cu întârziere a impozitului pe profit în sumă de  XXXX lei cu termen de

plată la data de 25.04.2004, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de XXXX lei şi

respectiv XXXX lei aferente perioadei 26.04.2004 – 21.04.2005.

     III. Având ân vedere motivaţiile petentei, documentele existente la dosarul cauzei

în raport cu prevederile actelor normative în vigoare, se reţine :
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În vederea soluţionării contestaţiei formulate de petentă s-a solicitat Activităţii

de Control Fiscal Sibiu cu adresa nr/1/16.11.2005 să verifice dacă declaraţiile privind

impozitul pe profit depuse de societate pentru perioada 25.04.2004 – 21.04.2005 sunt

corecte în raport cu evidenţa contabilă, dacă impozitul datorat a  fost achitat la scadenţă, iar

în caz contrar să se calculeze obligaţiile de  plată accesorii datorate.

Urmare acestei adrese Activitatea de Control Fiscal Sibiu efectuează un control

tematic, întocmind Procesul verbal nr./09.12.2005 prin care se  constată că obligaţiile

accesorii calculate prin Decizia nr.01.09.2005 sunt nedatorate.

Pentru considerentele reţinute în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 (R)

privind Codul de procedură fiscală,

D  E  C  I  D  E  :

Admite contestaţia pentru suma totală de  lei reprezentând obligaţii de plată

accesorii aferente impozitului pe profit, din care :

 XX lei - dobânzi ;

   XX lei - penalităţi de întârziere.


