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DECIZIA NR.73/16.09.2005

 
 Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice a Judeţului Sibiu a  fost  investită  în baza

art.178 din O.G.92/2003 R, cu soluţionarea contestaţiilor formulate de S.C. X , împotriva

Deciziilor nr./01.08.2005 respectiv nr./01.08.2005 întocmite de Administraţia Finanţelor

Publice Sibiu.

Contestaţiile au fost depuse în termenul impus de art.176 (1) din O.G.92/2003

R, fiind înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice Sibiu cu nr./23.08.2005 respectiv

/23.08.2005 iar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu cu nr./07.09.2005.

Suma totală contestată este de XXX lei şi reprezintă :

XXXXXX lei - dobânzi aferente  impozitului pe profit ;

  XXXX lei - penalităţi aferente impozitului pe profit.

                  I. Prin contestaţia formulată petenta susţine că impozitul pe profit deXXXXX lei a

fost declarat şi plătit trimestrial în cursul anului 2004, firma neavând nici o obligaţie

suplimentară la data de 15.02.2005, când greşind rândul în declaraţia 101, programul

informatic a înregistrat obligaţii inexistente.

      II. Organul fiscal calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului

pe profit în baza declaraţiilor nr./15.02.2005 şi/22.03.2005 întocmite de  contribuabil.

     III. Având în vedere motivaţiile petentei, constatările organului fiscal, documentele

existente la dosarul cauzei, organul de soluţionare a  contestaţiei reţine următoarele :

ROMÂNIA - Ministerul Finanţelor Publice

AGENŢIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu
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 petenta depune la Administraţia Finanţelor Publice Sibiu declaraţia privind

impozitul pe profit pe anul 2004 înregistrată cu nr./15.02.2005 având înscris la

rd.47 “diferenţa de  impozit pe profit datorat”  suma de  XXXX lei ROL ;

 în data de 22.03.2005 depune declaraţia rectificativă nr având înscris în

col.”corectat” ca sumă datorată şi de plată suma deXXXX lei ROL ;

 în data de 08.07.2005 depune declaraţia restificativă nr având înscris în col.

“iniţială”  ca sumă datorată şi de plată suma de XXXX lei RON, pe col. “corectată”

nefiind înscrisă nici o sumă.

Prin ultima declaraţie rectificativă se corectează declaraţia din data de

22.03.2005 prin care a fost dublată suma de XXXXX lei ROL înscrisă eronat în declaraţia din

data de 15.02.2005.

Petenta arată că impozitul pe profit de XXXXX lei ROL a fost declarat şi plătit

trimestrial în cursul anului 2004 neavând nici o obligaţie de declarat şi plătit la data de

15.02.2005 când greşind rândul din declaraţia 101, programul informatic a înregistrat obligaţii

care în realitate nu erau.

Prin Deciziile n/01.08.2005 ce fac obiectul contestaţiilor formulate de petentă,

organul fiscal calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit

declarat de petentă în eclaraţiile înregistrate la organul fiscal.

În speţa dată sunt aplicabile prevederile :

 art.81.1 din H.G.1050/2004 “Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către

contribuabili, din proprie iniţiativă, ori de câte ori constată erori în declaraţia iniţială,

prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent”.

Conform prevederilor cap.II pct.6.1 lit.a) din O.M.F.P. nr.531/2003 pentru

aprobarea Instrucţiunilor privind îmbunătăţirea organizării evidenţei pe plătitori persoane

juridice, diminuarea obligaţiilor declarate iniţial, prin depunerea declaraţiei rectificative are

efect asupra accesoriilor de la data depunerii declaraţiei rectificative, accesoriile calculate

anterior nu se modifică.

În conformitate cu aceste prevederi legale accesoriile s-au calculat corect de la

data declarării obligaţiei până la data stingerii acesteia prin depunerea declaraţiei

rectioficative.
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Pentru considerentele reţinute, în baza art.180 (5) din O.G.92/2003 R,

D  E  C  I  D  E  :

 respinge contestaţia ca neîntemeiată pentru suma de XXX lei reprezentând :

XXXSX lei - dobânzi aferente impozitului pe profit ;

  XXX lei - penalităţi aferente impozitului pe profit.

Prezenta Decizie poate fi atacată la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.


