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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de
Administra�ia Finan�elor Publice, prin adresa nr.2201/30.01.2006
înregistrat� la D.G.F.P. sub nr.1040/30.01.2006, cu privire la contesta�ia
formulat� de SOCIETATEA X.

Contesta�ia, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice sub
nr.1937/26.01.2006, a fost formulat� împotriva Deciziei nr.30907 din data
de 31.12.2005 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor din anul precedent, prin care s-au stabilit de plat� dobânzi în
sum� de 33 RON aferente impozitului pe profit.

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.175 alin.(1) �i
(2), art.177 alin.(1) �i art.179 alin.(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, republicat� in data de 26.09.2005, Direc�ia General�
a Finan�elor Publice este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia
formulat� de SOCIETATEA X.

 I.     Petenta contest� Decizia nr.30907 referitoare la obliga�iile
de plat� accesorii aferente impozitului pe profit emis� în data de
31.12.2005 de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice , motivând c� debitul
datorat a fost achitat de societate în termenul legal de plat�, anexând în
acest sens, în xerocopie, ordinul de plat� nr.70/25.10.2004 �i extrasul de
cont nr.6 eliberat de banca Transilvania.

II. La data de 31.12.2005, Administra�ia Finan�elor Publice a
emis pentru SOCIETATEA X Decizia nr.30907 referitoare la obliga�iile
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul  precedent, prin
care au fost stabilite, în temeiul art.85 lit.c) �i art.114 din O.G.nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, dobânzi în sum� de 33
RON aferente impozitului pe profit.

III. Luând în considerare cele prezentate de contestatoare,
constat�rile organului fiscal, documentele aflate la dosarul cauzei, precum
�i actele normative în vigoare pe perioada pentru care s-au calculat
dobânzi, se re�in urm�toarele:

Cauza supusa solutionarii este daca SOCIETATEA X datoreaza
dobânzile in suma de 33 RON calculate de organul fiscal prin Decizia
nr. 30907 din data de 31.12.2005, in conditiile in care impozitul pe
profit ce a constituit baza de calcul a dobânzilor a fost achitat de
societate in termenul legal de plat�.
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In fapt,
La data de 31.12.2005, Administratia Finantelor Publice  a emis

decizia nr. 30907 prin care a calculat in temeiul art. 85 lit. c) si art. 114 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, dobânzi
în sum� de 33 RON pentru plata cu intârziere de o zi a impozitului pe profit
declarat de societate prin Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul
general consolidat înregistrat� la organul fiscal teritorial sub
nr.269129/12.10.2004.

Societatea contest� dobânzile in suma de 33 RON motivând ca
impozitul pe profit care a constituit baza de calcul a dobânzilor a fost
achitat in termenul legal de plata, anexând în sus�inere la dosarul cauzei
xerocopii ale ordinului de plat� �i extrasului de cont emis de banca la care
societatea are deschis cont prin care efectueaz� pl��i la bugetul general
consolidat.

In drept,
Art. 109 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura

fiscala cu modificarile si completarile ulterioare prevede : “Dobanzile se
calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Fa�� de documentele depuse de societate în sus�inerea cauzei,
respectiv ordinul de plata si extrasul de cont emis de banca prin care
unitatea a efectuat plata impozitului pe profit datorat, se retine ca acest
impozit, ce a constituit baza de calcul a dobânzilor stabilite prin decizia nr.
30907 din 31.12.2005, a fost achitat de societate in termenul legal de plata,
conform OP nr.70 din data de 25.10.2005 �i a extrasului de cont emis de
Banca Transilvania.

Având in vedere �i dispozi�iile art. 109 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
urmeaz� a se admite contesta�ia pentru dobânzile în sum� de 33 RON
�i a se anula Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.
30907 din data de 31.12.2005.


