DECIZIA NR.3841/466/19.11.2013
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de SC X SA
HUNEDOARA ...înregistrat la D.G.R.F.P. Timisoara sub
nr..../10.09.2013
Direc ia generala a finan elor publice Hunedoara a fost sesizata de AFP
Contribuabili Mijlocii prin adresa nr..../04.09.2013 asupra contesta iei formulat
de SC X SA HUNEDOARA IN INSOLVENTA, cu sediul ... judetul Hunedoara
împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../12.07.2013
emisa de DGFP Hunedoara-AFPCM privind suma de ... lei, reprezentand
accesorii aferente contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta de la
asigurati.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur
fiscal .
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205, art.206
si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art.17
din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.74/2013 coroborat cu art.12 din
Hot rârea Guvernului nr. 520/2013 i art.209 alin.(1) din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , Direc ia general
regional a finan elor publice Timi oara este investit s se pronun e asupra
contesta iei.
I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei referitoare
la obligatiile de plata accesorii, sustinand ca suma de ... lei reprezentand
penalitati de intarziere pentru perioada 25.05.2012-05.07.2012 aferente
Declaratiei 11 nr....din data de 25.05.2012 a fost eronat calculata, intrucat DGFP
Hunedoara este inscrisa in tabelul preliminar al creantelor SC X SA ..., dar nu cu
aceasta suma, ea fiind cuprinsa intr-o decizie emisa la data de 12.07.2013.
Astfel, DGFP Hunedoara ar fi avut drpetul sa emita aceasta decizie si sa
pretinda dreptul asupra platii sumei de ... lei pana cel tarziu la termenul limita
prevazut pentru depunerea declaratiilor de creanta, in vederea inscrierii la masa
credala a debitoarei SC X SA IN INSOLVENTA.
Pe cale de consecinta, se solicita admiterea contestatiei.
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II.Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../12.07.2013
emisa de AFPCM, s-au calculat in sarcina SC X SA ...penalitati in suma de ... lei
pentru achitarea cu intarziere a contributiei individuale de asigurari pentru somaj
retinuta de la asigurati.
III. Având în vedere sus inerile contestatorului, constat rile organelor
fiscale i actele normative invocate, se re in urm toarele:
SC X SA ...are sediul in Hunedoara, str..;.., fiind inmatriculata la ORC
Hunedoara sub nr...., avand CUI ....
Cauza supusa solutionarii o reprezinta daca in mod legal organele fiscale din
cadrul AFPCM au stabilit in sarcina petentei suma de ... lei reprezentand
penalitati aferente achitarii cu intarziere a contributiei individuale de asigurari
pentru somaj retinuta de la asigurati, in conditiile in care stingerea platilor
efectuate de petenta catre bugetul de stat s-a facut eronat.
In fapt, impotriva SC X SA s-a deschis procedura generala a insolventei la
data de 05.07.2012 in dosar nr...., fiind numit administrator judiciar Y SPRL.
Cu OP .../06.06.2013, SC X SA ...a achitat suma de ... lei reprezentand
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati.
Organele fiscale au stins, prin aceasta plata, debitul lunii aprilie 2012, cu
scadenta in 25.05.2012, si nu obligatii fiscale inregistrate dupa intrarea in
insolventa.
In drept, prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, stipuleaz :
Art.122^1 “Dobânzi i penalit i de întârziere în cazul deschiderii procedurii
insolven ei. In cazul contribuabililor c rora li s-a deschis procedura insolven ei,
pentru crean ele fiscale n scute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii
insolven ei se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere potrivit legii care
reglementeaz aceast procedur ”.
In ceea ce prive te calculul de obliga ii fiscale accesorii la debitele datorate
de entit ile pentru care s-a pronun at o hot râre de deschidere a procedurii
insolven ei, sunt aplicabile dispozi iile Legii nr.85/2006 privind procedura
insolven ei, ca lege special unde, la art.41 alin.1 se precizeaz c :
(1) “Nici o dobând , majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial , numit
generic accesorii, nu va putea fi ad ugat crean elor n scute anterior datei
deschiderii procedurii”.
Fa de dispozi iile legale mai-sus invederate i potrivit c rora se limiteaz
calculul dobânzilor i penalit ilor de întârziere pân la data deschiderii procedurii
insolven ei, rezult c pentru crean ele fiscale n scute anterior deschiderii
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procedurii insolven ei, organele fiscale pot calcula obliga ii fiscale accesorii
numai pân la data deschiderii procedurii insolven ei.
In
în elesul
art.3
din
Legea
nr.85/2006
privind
procedura
insolven ei:”insolven a este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizeaz prin insuficien a fondurilor b ne ti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide i exigibile …” i conform art.27 alin.1: “Debitorul aflat în
stare de insolven este obligat s adreseze tribunalului o cerere pentru a fi
supus dispozi iilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apari ia
st rii de insolven . …”
Având în vedere prevederile legale în materie de obliga ii fiscale corelative
i considerentele prezentate, organul de solu ionare a contesta iilor re ine c
organul fiscal, în mod eronat a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr..../12.07.2013 pentru suma de ... lei, deoarece prin acest act
administrativ fiscal se instituie accesorii de natura penalitatilor aferente unei
perioade în care nu se datoreaz accesorii, drept pentru care în temeiul art.216
alin.1 i alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
cu modific rile si complet rile ulterioare, care stipuleaz : “(1) Prin decizie
contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, ori respins ”, se va
admite în totalitate contesta ia pentru obliga iile fiscale accesorii în sum total
de ... lei.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216 din
OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza
referatului nr.
/
, se
DECIDE:
Admiterea contesta iei formulat de SC X SA ...împotriva Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../12.07.2013 pentru suma de ... lei
si anularea acestui act administrativ fiscal atacat.
DIRECTOR GENERAL,
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