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                         D E C I Z I A  Nr.128 

                               din _____2010 

privind soluţionarea contestaţiei formulată de _______ Brăila, înregistrată la 
D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.____/____2010 

 
Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila prin 
adresa nr.____/____2010, înregistrată la direcţia teritorială sub nr. 
___/___2010, privind contestaţia formulată de _____ Brăila împotriva 
deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.___/____2010, emisă 
de organul fiscal teritorial. 
  _____ are sediul în Brăila, str. ____, nr.__, are atribuit codul 
fiscal ___ şi este  reprezentată de _____ în calitate de director general. 
  Obiectul contestaţiei îl reprezintă decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr.___/____2010, prin care au fost calculate majorări de 
întârziere în sumă de ____ lei, aferente vărsămintelor de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate. 
  Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  
nr.___/____2010 a fost comunicată contribuabilului prin poştă în data de 
22.02.2010, cu confirmarea de primire ____/___2010, iar contestaţia a fost 
depusă la organul al cărui act este atacat sub nr.___/____2010, respectând 
astfel termenul legal prevăzut la art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată 
în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207(1) şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modifcările şi completările ulterioare, D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
  I. Prin contestaţia nr.___/____2010, înregistrată la D.G.F.P. 
Judeţul Brăila sub nr.___/___2010, contestatoarea susţine că nu datorează 
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accesoriile în sumă de ____ lei, aferente vărsămintelor pentru persoane cu 
handicap care trebuie încadrate în muncă, deoarece suma de ____ lei, 
datorată pentru perioada 01.01.2007-30.02.2008, a fost achitată în data de 
23.05.2008, pentru că nu au avut banii alocaţi în acest scop. 
  Întrucât Camera de Conturi Judeţeană Brăila a calculat 
majorările de întârziere, considerând că persoanele răspunzătoare pentru 
plata acestora sunt ____ Brăila, precum şi directorul general _____, şeful 
de serviciu ____ şi şeful de birou ____,  investind instanţa de judecată cu 
soluţionarea recuperării acestora de la persoanele vinovate, iar prin 
Sentinţa nr.__FCA/___2009 pronunţată de Tribunalul Brăila şi Decizia 
nr.___/R/___2009 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, a fost respinsă 
acţiunea de recuperare, contestatoarea consideră că majorările de 
întârziere nu sunt datorate bugetului general consolidat. 

În susţinerea contestaţiei au fost depuse ordinul de plată 
nr.___/___2008, Sentinţa civilă nr.___/FCA/___2009 şi Decizia civilă 
nr.___/R/___2009. 

II. Prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.____/____2010 organul fiscal teritorial a calculat în sarcina 
contestatoarei majorări de întârziere în sumă de ____ lei, aferente 
vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, în temeiul art.88 lit. c) şi art.119 din O.G.nr.92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatoarei în raport de constatarea organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele: 

Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contestatoarea 
datoreaz ă bugetului general consolidat accesoriile în sum ă de ___ lei, 
în condi ţiile în care baza impozabil ă nu a fost achitat ă în termenul 
legal. 

În fapt,  urmare neachitării la termenul de scadenţă a 
vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate declarate în perioada ianuarie 2007-martie 2008 în sumă totală 
de ____ lei, organul fiscal teritorial a calculat în sarcina contestatoarei 
majorări de întârziere în sumă de ____ lei, prin decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.___/____2010. 

Împotriva acestui act administrativ fiscal contestatoarea 
introduce contestaţia nr.___/____2010, înregistrată la D.G.F.P. Judeţul 
Brăila sub nr.___/___2010, motivând că accesoriile nu sunt datorate 
deoarece nu au avut banii alocaţi în acest sens, depunând în susţinere 
Sentinţa nr.___/FCA/___2009 pronunţată de Tribunalul Brăila şi Decizia 
nr.___/R/___2009 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi.  
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În drept,  potrivit prevederilor art.114(3), art.119, art.120 din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

’’Art.114 
……………………….. 
(3) În cazul stingerii prin platã a obligaţiilor fiscale, momentul plãţii este: 
a) în cazul plãţilor în numerar, data înscrisã în documentul de platã eliberat 

de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal; 
b) în cazul plãţilor efectuate prin mandat poştal, data poştei, înscrisã pe 

mandatul poştal; 
c) în cazul plã ţilor efectuate prin decontare bancarã, data la care  

bãncile debiteazã contul plãtitorului pe baza instr umentelor de decontare 
specifice, astfel cum aceastã informa ţie este transmisã prin mesajul electronic de 
platã de cãtre institu ţia bancarã ini ţiatoare, potrivit reglementãrilor specifice în 
vigoare, cu excep ţia situa ţiei prevãzute la art. 121, data putând fi doveditã prin 
extrasul de cont al contribuabilului; 

d) pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale 
mobile, data înregistrãrii la organul competent a documentului sau a actului pentru care 
s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii. 

.................................. 
 ART. 119 
 Dispoziţii generale privind majorãri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţã de cãtre debitor a 

obligaţiilor de platã, se datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere. 
ART. 120 
Majorãri de întârziere 
(1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadenţã şi pânã la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv.’’ 

Privind vărsămintele de la persoane juridice pentru persoanele 
cu handicap neîncadrate, termenul de scadenţă este data de 25 a lunii 
următoare perioadei de raportare, prevăzut la pct.1 din O.M.F. nr.80/2007 
pentru obligaţia declarată în anul 2007 şi pct.1 din O.A.N.A.F.nr.101/2008 
pentru obligaţia declarată în anul 2008. 

Având în vedere prevederile legale reţinute, precum şi 
O.P.nr.__/___2008, depus în susţinerea contestaţiei, organul de soluţionare 
constată că obligaţia de plată principală, în speţă, vărsăminte de la 
persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, a fost 
achitată cu întârziere de către contestatoare.  

În consecinţă, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a 
unei obligaţii fiscale, cu ziua imediat următoare se datoreză majorări de 
întârziere. 

Organul de soluţionare nu poate să considere că în cauză este 
vorba de putere de lucru judecat şi să admită ca dovezi în soluţionarea 
favorabilă a contestaţiei,  Sentinţa nr.___FCA/___2009 pronunţată de 
Tribunalul Brăila şi Decizia nr.___/R/___2009 pronunţată de Curtea de Apel 
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Galaţi, prin care a fost respinsă acţiunea de recuperare a majorărilor de 
întârziere de la anumite persoane considerate responsabile de către Curtea 
de Conturi Judeţeană Brăila, deoarece potrivit prevederilor art.1201 Codul 
civil: “ Este   lucru   judecat  atunci  când  a  doua  cerere  în  judecată 
are  acelaşi  obiect,   este   întemeiată   pe   aceeaşi   cauză   şi  este   între 
aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.” 
  În speţă, cererea introdusă de contestatoare în calea 
administrativă de atac nu are acelaşi obiect, deoarece majorările calculate 
de Curtea de Conturi Judeţeană Brăila sunt în sumă de ___ lei, iar cele 
calculate de organul fiscal teritorial sunt în sumă de ___ lei, şi nici nu există 
identitate de părţi.  
  În concluzie, în mod corect şi legal organul fiscal teritorial a 
calculat în sarcina contestatoarei majorările de întârziere în sumă de ____ 
lei, motiv pentru care contestaţia va fi respinsă ca neîntemeiată.  
  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(1)  din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se 
 
                                                 D E C I D E : 
 
                          

 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de _____ 
Brăila împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2010, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului 
Brăila, pentru suma de ____ lei. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ. 

DIRECTOR COORDONATOR, 


