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  Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila prin adresa 
nr._/2012, înregistrată sub nr._/2012, asupra  contestaţiei formulată de S.C. X 
S.A. Brăila împotriva Deciziei nr._/_.2012 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii. 
  S.C. X S.A. are sediul în Brăila, _ nr._, este înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr.J09/_/_, are CUI RO 
_ şi este reprezentată legal de dl. _ – director general, care a semnat şi a 
aplicat amprenta ştampilei societăţii comerciale, în original.  
  Obiectul contesta ţiei   priveşte solicitarea S.C. X S.A. Brăila de 
admitere a contestaţiei şi anularea Deciziei nr._/_.2012 referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii, privind suma totală de _ lei , din care: 
  -    _ lei , dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
  - _ leu , dobândă aferentă vărsămintelor de la persoane juridice                                                                                                    

pentru persoane cu handicap neîncadrate; 
  - _  lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A.; 
- _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de  asigurări 

sociale datorată de angajator; 
 - _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de 

asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
 - _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale – angajator; 
 -  _ lei , dobânzi aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de 

angajator; 
 - _ lei , dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj 

reţinută de la asiguraţi; 
 -  _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări 

de sănătate – angajator; 
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 -  _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei       angajator 
pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale;  

 -  _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări 
de sănătate reţinută de la asiguraţi; 

 -   _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente redevenţe miniere.         
  Analizând termenul de depunere a contesta ţiei , D.G.F.P. Judeţul 
Brăila reţine că Decizia nr._/_.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice  pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, a 
fost comunicată S.C. X S.A., în data de 2012, aceasta fiind înregistrată la sediul 
societăţii comerciale sub nr._ după cum rezultă din actele dosarului, iar 
acţiunea în calea administrativă de atac a fost depusă la Administraţia 
Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila în data de 2012, 
înregistrată sub nr._. 
  Astfel, conform prevederilor art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură  fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se constată că, această contestaţie a fost depusă în 
termenul legal. 
  Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile procedurale 
prevăzute de art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, D.G.F.P. Judeţul Brăila este investită să soluţioneze 
contestaţia pe fond. 
 
  I. Prin contesta ţie, S.C. X S.A. Brăila  susţine că formulează 
acţiune împotriva “Deciziei privind obligaţiile de plată accesorii nr._/_.2012, 
primită la data de 2012, emisă pentru plata sumei totale de _ lei”, solicitând 
admiterea contestaţiei şi anularea deciziei mai sus menţionată.  
  În motivare, societatea comercială reţine că a obţinut aprobarea 
eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante, acordată prin Decizia nr._/2011, 
pentru creanţele evidenţiate în certificatul de atestare fiscală nr._/2011, „care 
cuprind şi obligaţiile fiscale accesorii – dobânzi şi penalităţi de întârziere”. 
  Totodată, prin contestaţie se reţine şi faptul că pentru societatea 
comercială s-a emis la data de 2011, Decizia nr._ de amânare la plată a 
penalităţilor de întârziere calculate pentru creanţele de bază restante, 
evidenţiate în certificatul de atestare fiscală. 

În aceeaşi ordine de idei, S.C. X S.A. Brăila precizează că la data 
de  2011, a fost emisă Decizia nr._, prin care organul fiscal teritorial a calculat şi 
regularizat la zi dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de _ lei şi respectiv _ 
lei, aceasta fiind urmată de emiterea deciziei de eşalonare la plată, aflată în 
derulare.  

Concluzionând, societatea comercială consideră că, stabilirea altor 
obligaţii fiscale accesorii în sumă totală de _ lei, ce fac obiectul deciziei atacate, 
este nelegală, dobânzile şi penalităţile în cauză fiind aferente unor perioade 
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anterioare şi posterioare emiterii certificatului fiscal ce a stat la baza deciziei de 
eşalonare la plată „ce ar fi trebuit să le includă şi pe acestea dacă ar fi fost 
justificate”.    
 
  II. Prin Decizia nr._/_.2012 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Brăila, s-au stabilit, în sarcina contribuabilului S.C. X S.A.  Brăila, în temeiul 
art.88 lit.c) şi art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, accesorii 
în sumă totală de _ lei, individualizate în anexa la decizie, funcţie de natura 
obligaţiei fiscale, de documentul prin care s-a individualizat suma de plată, de 
perioada pentru care s-au stabilit accesoriile, zilele de întârziere şi nivelurile 
dobânzii şi al penalităţii de întârziere aplicabile în speţă. 
 
  III. Din analiza actelor şi documentelor existente la dosarul cauzei, 
în raport cu prevederile legale aplicabile speţei şi având în vedere motivaţiile 
invocate de contestatoare, se reţin următoarele:   
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă S.C. X S.A. Br ăila 
datoreaz ă bugetului general consolidat suma total ă de _ lei , din care: _ lei, 
dobânzi aferente impozitului pe veniturile din sala rii, _ leu, dobând ă 
aferent ă vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu  
handicap neîncadrate, _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente 
T.V.A., _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente contribu ţiei de  
asigur ări sociale datorat ă de angajator, _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de 
întârziere aferente contribu ţiei individuale de asigur ări sociale re ţinut ă de 
la asigura ţi, _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente contribu ţiei de 
asigurare pentru accidente de munc ă şi boli profesionale – angajator, _ 
lei, dobânzi aferente contribu ţiei de asigur ări pentru şomaj datorat ă de 
angajator, _ lei, dobânzi aferente contribu ţiei individuale de asigur ări 
pentru şomaj re ţinut ă de la asigura ţi, _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de 
întârziere aferente contribu ţiei pentru asigur ări de s ănătate – angajator, 
_lei, dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente contribu ţiei angajator 
pentru fondul de garantare pentru plata crean ţelor sociale, _ lei, dobânzi 
şi penalit ăţi de întârziere aferente contribu ţiei pentru asigur ări de s ănătate 
reţinut ă de la asigura ţi şi _ lei, dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente 
redeven ţe miniere, înscris ă în Decizia nr._/_.2012 referitoare la obliga ţiile 
de plat ă accesorii, în condi ţiile în care obliga ţiile fiscale principale asupra 
cărora s-au calculat accesoriile au fost achitate cu întârziere la bugetul 
general consolidat.  

În fapt, în data de 2011, S.C. X  S.A. Brăila a depus la Administraţia 
Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, cererea de eşalonare la 
plată nr._, înregistrată sub nr._, prin care societatea comercială a solicitat, în 
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temeiul O.U.G. nr.29/2011, acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale în 
valoare totală de _ lei, din care: _ lei, reprezentând obligaţii fiscale principale 
(de bază) şi _ lei, reprezentând obligaţii fiscale accesorii, pentru o perioadă de 
60 luni. 

Urmare a cererii depusă de S.C. X S.A. Brăila, organul fiscal 
teritorial a emis, în data de 2011, certificatul de atestare fiscală nr._, prin care  
s-a menţionat că societatea comercială figura în evidenţa fiscală cu obligaţii de 
plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului în sumă totală de _ 
lei, din care: _ lei, reprezentând obligaţie de plată principală şi _ lei, 
reprezentând obligaţii de plată accesorii. 
  După momentul emiterii certificatului în cauză, s-a procedat, la 
clarificarea nXncordanţelor existente între sumele înscrise în cererea de 
solicitare a acordării eşalonării la plată nr._/2011, înregistrată sub nr._/2011, 
depusă de S.C. X S.A. şi sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală 
nr._/2011, fiind emis Procesul verbal de punere de acord nr._/2011, prin care  
s-a menţionat faptul că vor face obiectul eşalonării la plată obligaţiile fiscale în 
sumă totală de _ lei şi totodată s-a înscris de către contribuabil „nu am 
obiecţiuni”.  
  Având în vedere cele menţionate, la data de 2011, Administraţia 
Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis pentru S.C. X S.A. Brăila 
Decizia de eşalonare la plată nr._, prin care s-a acordat eşalonarea la plată, 
pentru o perioadă de 60 luni, a obligaţiilor fiscale exigibile existente în sold la 
data eliberării certificatului de atestare fiscală identificat sub nr._/2011,  în sumă 
totală de _ lei, din care: _ lei, reprezentând obligaţie fiscală principală şi _ lei, 
reprezentând obligaţii fiscale accesorii. Totodată, în aceeaşi zi, în baza 
aceluiaşi certificat de atestare fiscală s-a emis şi Decizia de amânare la plată a 
penalităţilor de întârziere nr._/2011, prin care s-a acordat amânarea la plată, 
până la data finalizării eşalonării la plată, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, în sumă totală de _ lei. 
  Ulterior, organul fiscal teritorial a emis la data de _.2012, Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr._, prin care,  s-au stabilit, în sarcina 
contribuabilului S.C. X S.A.  Brăila, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, pentru plata 
cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale 
bugetului general consolidat, accesorii în sumă totală de _ lei , în structura 
prevăzută în anexa la aceasta. 
  Împotriva deciziei mai sus menţionată, S.C. X S.A. Brăila a formulat 
contestaţie, prin care societatea comercială consideră că, stabilirea altor 
obligaţii fiscale accesorii în sumă totală de _ lei, ce fac obiectul deciziei atacate, 
este nelegală, dobânzile şi penalităţile în cauză fiind aferente unor perioade 
anterioare şi posterioare emiterii certificatului fiscal ce a stat la baza deciziei de 
eşalonare la plată „ce ar fi trebuit să le includă şi pe acestea dacă ar fi fost 
justificate”.   
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  În drept,   referitor la obiectul eşalonării la plată şi certificatul de 
atestare fiscală, sunt aplicabile prevederile art.3 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(4) 
şi ale art.7 alin.(3) şi alin.(4) din O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora: 

“ART. 3 
    Obiectul e şalonării 
    (1) Eşalonarea la plat ă se acord ă pentru toate obliga ţiile fiscale administrate de 
Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, înscrise în certificatul de atestare fiscal ă, 
dacă sunt îndeplinite condi ţiile prev ăzute de prezenta ordonan ţă de urgen ţă. 
    (2) Eşalonarea la plat ă nu se acord ă pentru: 
    ... 
    c) obliga ţiile fiscale administrate de Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă 
exigibile dup ă data eliber ării certificatului de atestare fiscal ă; 
        ... 
    (4) În sensul prezentei ordonan ţe de urgen ţă, exigibilitatea obliga ţiilor fiscale este 
cea prev ăzută la art. 116 alin. (5) din Codul de procedur ă fiscal ă. 
 ... 
  ART. 7 
  Eliberarea certificatului de atestare fiscal ă 
    ... 
    (3) ..., certificatul de atestare fiscal ă cuprinde obliga ţiile fiscale exigibile existente în 
sold la data eliber ării acestuia. 
    (4) Atunci când exist ă diferen ţe între sumele solicitate de c ătre contribuabil în cerere 
şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscal ă, se procedeaz ă la punerea de acord a 
acestora”. 

 Faţă de cadrul legal menţionat, D.G.F.P. Judeţul Brăila reţine că, 
eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale exigibile, înscrise în 
certificatul de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării  acestuia, 
exceptate fiind obligaţiile fiscale exigibile după data eliberării certificatului de 
atestare fiscală. 

 În aceeaşi ordine de idei, speţei îi sunt aplicabile şi prevederile art.1 
alin.(2) şi alin.(5) şi art.4 alin.(6), alin.(7) şi alin.(9) din O.M.F.P. nr.1.853/2011 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 29/2011 
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 

“ART. 1 
    Obiectul înlesnirilor la plat ă 

 ... 
(2) Înlesnirile la plat ă se acord ă pentru toate obliga ţiile fiscale administrate, potrivit 

legii, de Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, înscrise în certificatul de atestare 
fiscal ă. 

... 
 
    (5) Obliga ţiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organ ele fiscale competente 
prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul d e procedur ă fiscal ă. 

 ... 
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ART. 4 
    Eliberarea certificatului de atestare fiscal ă 
    ...  

    (6) În cazul în care exist ă diferen ţe între sumele solicitate de c ătre contribuabil 
în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscal ă, organul fiscal solicit ă, în 
scris, prezentarea contribuabilului la sediul s ău pentru clarificarea situa ţiei fiscale a 
acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului  odată cu certificatul de atestare 
fiscal ă. Dispozi ţiile art. 50 din Codul de procedur ă fiscal ă se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
     (7) După clarificarea nXncordan ţelor, organul fiscal întocme şte în dou ă 
exemplare procesul-verbal de punere de acord, confo rm modelului prev ăzut în anexa 
nr. 7. 

... 
    (9) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord  se elibereaz ă, în 

două exemplare, un nou certificat de atestare fiscal ă. Un exemplar al procesului-verbal 
de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscal ă se comunic ă contribuabilului, 
iar un exemplar al acestora se arhiveaz ă de către organul fiscal la dosarul înlesnirii.” 

 În acest context, în speţă, se reţine că, pentru S.C. X S.A. Brăila, 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis, urmare a 
solicitării societăţii comerciale de acordare a eşalonării la plată a  obligaţiilor 
fiscale în valoare totală de _ lei şi a punerii de acord a lor, certificatul de 
atestare fiscală nr._/2011, pentru obligaţiile fiscale exigibile la acea dată în 
sumă totală de _ lei, şi ulterior Decizia de eşalonare la plată nr._/2011, prin care 
s-a acordat eşalonarea la plată pentru suma totală de _ lei, precum şi Decizia 
de amânare la plată a penalităţilor de întârziere nr._/2011  în sumă totală de _ 
lei.  

Privind exigibilitatea obligaţiei fiscale, speţei îi sunt aplicabile 
prevederile art.116 alin.(5) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora: 

“ ART. 116 
        Compensarea  
    ... 
    (5) În sensul prezentului articol, crean ţele sunt exigibile:  
    a) la data scaden ţei, potrivit art. 111;... ”, 
ori, potrivit prevederilor art.111 alin.(2) din acelaşi act normativ: “Pentru 
diferen ţele de obliga ţii fiscale principale şi pentru obliga ţiile fiscale accesorii, stabilite 
potrivit legii, termenul de plat ă se stabile şte în func ţie de data comunic ării acestora, 
astfel: 
    a) dacă data comunic ării este cuprins ă în intervalul 1-15 din lun ă, termenul de plat ă 
este pân ă la data de 5 a lunii urm ătoare; 
    b) dac ă data comunic ării este cuprins ă în intervalul 16-31 din lun ă, termenul de plat ă 
este pân ă la data de 20 a lunii urm ătoare.” 
  Prin urmare, se reţine că, obligaţiile fiscale, devin exigibile la data 
scadenţei, ce se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora către 
societatea comercială.  
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 Având în vedere cele menţionate, D.G.F.P. Judeţul Brăila a 
constatat că S.C. X S.A. Brăila a obţinut eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 
exigibile la momentul acordării eşalonării. Ori, privind obligaţiile de plată 
accesorii în sumă totală de _ lei, contestate, se reţine că acestea nu erau 
exigibile la data acordării eşalonării la plată, respectiv nu erau stabilite de 
organul fiscal competent prin decizii comunicate societăţii comerciale conform 
art. 44 din Codul de procedură fiscală, pentru a se înţelege că acestea ar fi 
trebuit să fie incluse în eşalonare, după cum, fără temei legal, susţine S.C. X 
S.A. Brăila prin acţiunea introdusă în calea administrativă de atac.  

 Pentru cele ce preced şi având în vedere faptul că, S.C. X S.A. 
Brăila a achitat cu întârziere obligaţiile fiscale la bugetul general consolidat, 
D.G.F.P. judeţul Brăila constată că acţiunea în calea administrativă de atac 
formulată de societatea comercială împotriva Deciziei nr._/_.2012 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii, privind suma totală de _ lei , din care: _ lei , 
dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii, _ leu , dobândă aferentă 
vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, 
_ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A., _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de  asigurări sociale datorată de 
angajator, _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale – angajator, _ lei , dobânzi aferente contribuţiei de 
asigurări pentru şomaj datorată de angajator, _ lei , dobânzi aferente contribuţiei 
individuale de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate – 
angajator, _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajator 
pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută 
de la asiguraţi şi _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente redevenţe 
miniere, se priveşte ca neîntemeiat ă urmând a fi respins ă ca atare. 

 Nu are relevanţă în soluţionarea favorabilă a cauzei motivaţia 
contestatoarei precum că obiectul deciziei atacate, este nelegal, dobânzile şi 
penalităţile în cauză fiind aferente unor perioade anterioare şi posterioare 
emiterii certificatului fiscal ce a stat la baza deciziei de eşalonare la plată „ce ar 
fi trebuit să le includă şi pe acestea dacă ar fi fost justificate”, în condiţiile în 
care, după cum s-a motivat, societatea comercială a obţinut eşalonarea la plată 
a obligaţiilor fiscale exigibile la momentul acordării eşalonării, în timp ce 
obligaţiile de plată accesorii în sumă totală de _ lei, contestate, nu erau exigibile 
la acea dată, nefiind stabilite de organul fiscal competent prin decizii, pentru a 
se înţelege că acestea ar fi trebuit să fie incluse în eşalonare, potrivit legii.  

 Mai mult, având în vedere faptul că accesoriile contestate s-au 
stabilit ca urmare a achitării cu întârziere la bugetul general consolidat a unor 
obligaţii fiscale principale, se constată că, societatea comercială ar fi avut 
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posibilitatea calculării obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora, în vederea 
solicitării eşalonării la plată, la momentul depunerii cererii de eşalonare şi a 
punerii lor de acord prin procesul verbal ce s-a încheiat în acest scop. 
  De altfel, indiferent de momentul în care intervine operaţiunea de 
stabilire a accesoriilor, societatea comercială le datorează pentru plata cu 
întârziere a obligaţiilor fiscale principale către bugetul general consolidat, în 
temeiul prevederilor art.120 şi art.120^1din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
care dispun: 
 “ART. 120 
            Dobânzi 
 
    (1) Dobânzile se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm ătoare termenului de scaden ţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

... 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare z i de întârziere şi poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale. 

 
             ART. 120^1 
      Penalit ăţi de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga ţiilor fiscale se sanc ţionează cu o penalitate de 
întârziere datorat ă pentru neachitarea la scaden ţă a obliga ţiilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit ăţii de întârziere se stabile şte astfel: 
    a) dacă stingerea se realizeaz ă în primele 30 de zile de la scaden ţă, nu se datoreaz ă 
şi nu se calculeaz ă penalit ăţi de întârziere pentru obliga ţiile fiscale principale stinse; 
    b) dacă stingerea se realizeaz ă în urm ătoarele 60 de zile, nivelul penalit ăţii de 
întârziere este de 5% din obliga ţiile fiscale principale stinse; 
    c) dup ă împlinirea termenului prev ăzut la lit. b), nivelul penalit ăţii de întârziere este 
de 15% din obliga ţiile fiscale principale r ămase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl ătur ă obliga ţia de plat ă a dobânzilor.”  
  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209 alin.(1) lit. a), art.210 şi 
art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
 
 
 
                    D E C I D E : 
 
 
  Respingerea ca  neîntemeiat ă  a contestaţiei formulată de S.C. X 
S.A. cu sediul în Brăila, _ nr._, privind suma totală de _ lei , din care: _ lei , 
dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii, _ leu , dobândă aferentă 
vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, 
_ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A., _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de  asigurări sociale datorată de 
angajator, _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
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individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale – angajator, _ lei , dobânzi aferente contribuţiei de 
asigurări pentru şomaj datorată de angajator, _ lei , dobânzi aferente contribuţiei 
individuale de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate – 
angajator, _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajator 
pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, _ lei , dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută 
de la asiguraţi şi _ lei , dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente redevenţe 
miniere, stabilită prin Decizia nr._/_.2012 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Brăila.  
  În temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta decizie de soluţionare este definitivă în sistemul căilor administrative 
de atac şi poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, respectiv la Tribunalul Brăila, potrivit art.218 alin.(2) 
din acelaşi act normativ, în termen de 6 luni de la data comunicării. 
  
 

       

                                          DIRECTOR EXECUTIV,  

 


