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           MINISTERUL  ECONOMIEI   �I  FINAN�ELOR  
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  134 
din  08.11.2007 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  .....  S.R.L.  Suceava,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ...../19.09.2007 

 
 
 

         Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului  Suceava prin  
adresa  nr. ...../14.09.2007, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr.  ...../19.09.2007,  asupra  contesta�iei  
depuse  de  S.C. ..... S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea Suceava, 
.....jude�ul Suceava. 

 
        Societatea  contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ...../10.08.2007 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind  
suma  de  ..... lei, reprezentând: 

- ….. lei -  major�ri aferente impozitului pe venitul din salarii; 
- ….. lei - major�ri aferente impozitului pe profit; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 

angajator; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 

re�inut� de la asigura�i; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 

munc�  �i boli profesionale; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 

de angajator; 
- ….. lei – major�ri aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 

datorat� de angajator; 
- ….. lei – major�ri aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 

re�inut� de la asigura�i. 
               
         Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art. 207 din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 



 2

        Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
  
         I. S.C. ..... S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, contest� 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ..... din 10.08.2007 întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice 
a municipiului  Suceava.    

 
          Societatea sus�ine c� nu a avut debite restante la salarii în perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, calculul accesoriilor este f�r� baz� legal�, toate pl��ile 
au fost efectuate integral în termenele scadente �i au fost conforme cu 
declara�iile depuse de societate la organul fiscal. 
        Petenta sus�ine c� decizia contestat� nu reflect� în totalitate debitele reale 
declarate de societate în declara�ia 100 – document prin care s-a individualizat 
suma de plat�, astfel:  
        1. La impozitul pe salarii, debitul declarat de societate conform declara�iei 
100 nr. ...../23.04.2007 este de ..... lei �i nu de ..... lei cum reiese din decizia nr. 
...../10.08.2007 emis� de organul fiscal, iar debitul a fost achitat integral �i în 
termen cu OP nr. .....; 
        - debitul declarat de societatea conform declara�iei 100 nr. ...../24.07.2007 
este de .....lei �i nu de ..... lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de 
organul fiscal, debitul fiind achitat integral �i la termen cu OP nr. .....; 
        2. Suma de .....lei reprezentând impozitul pe profit aferent trimestrului I 
2007, a fost stins� integral astfel: ….. lei au fost compensa�i (societatea a 
solicitat compensarea prin adresa nr. ...../08.05.2007 îns� nu a primit 
confirmarea compens�rii de la organul fiscal) cu diferen�a pl�tit� în plus la 
impozit pe profit în sum� de …… lei, iar diferen�a a fost achitat� cu OP nr. ...... 
Petenta sus�ine c� accesoriile trebuiau calculate  doar pân� la data de 
07.05.2007, când a fost achitat� restan�a. 
        3. La contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator debitul 
declarat de societate conform declara�iei 100 nr. .....7/23.01.2006 este de ..... lei 
�i nu de ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de organul 
fiscal, debitul fiind achitat integral �i în termen cu OP nr. .....– suma de ….. lei �i 
cu OP nr. ….. – suma de ….. lei; 
        - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../19.04.2006 
este de .....lei �i a fost achitat integral  cu OP nr. .....; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../22.01.2007 
este de ….. lei �i  a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.04.2007 
este de .....lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
      - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../24.07.2007 
este de .....lei �i a fost achitat integral cu OP nr. ……. 
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         4. La contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, 
debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.01.2006 este de 
….. lei �i nu de ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de 
organul fiscal, debitul fiind achitat integral �i în termen cu OP nr. …..; 
        - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../19.04.2006 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../22.01.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.04.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. ……; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../24.07.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …... 
         5. La contribu�ia pentru asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale, debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. 
...../23.01.2006 este de ….. lei �i nu de ….. lei dup� cum reiese din decizia nr. 
...../10.08.2007 emis� de organul fiscal, debitul fiind achitat integral �i în termen 
cu OP nr. …... 
        6. La contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator debitul 
declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.01.2006 este de ….. lei 
�i nu ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de organul fiscal, 
debitul a fost achitat integral �i în termen cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../19.04.2006 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …../04.04.2006; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../22.01.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.04.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../24.07.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …... 
        7. La contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, 
debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../22.01.2007 este de 
….. lei �i nu de ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de 
organul fiscal, debitul fiind achitat integral cu OP nr. …..; 
        - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.04.2007 
este de ….. lei �i a fost achitat integral cu OP nr. …..; 
       - debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../24.07.2007 
este de ….. lei �i nu de ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� 
de organul fiscal, debitul fiind achitat integral cu OP nr. …... 
         8. La contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, 
debitul declarat de societate conform declara�iei 100 nr. ...../23.04.2007 este de 
….. lei �i nu de ….. lei cum reiese din decizia nr. ...../10.08.2007 emis� de 
organul fiscal, debitul fiind achitat integral cu OP nr. …... 
         Petenta sus�ine c� decizia nr. ...../10.08.2007 ce constituie titlu de crean�� 
nu reflect� situa�ia real� a obliga�iilor societ��ii, motiv pentru care solicit� 
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stingerea debitelor pentru care s-a f�cut dovada pl��ilor în termen �i a 
accesoriilor calculate. 
        În sus�inerea cauzei petenta anexeaz� la dosarul cauzei copii ale 
declara�iilor 100  nr. ..../23.01.2006, nr. ...../19.04.2006, nr. ...../22.01.2007, nr. 
...../23.04.2007, nr. ...../24.07.2007 �i copie extrase de cont. 
 
         II.  Prin  Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. ...../10.08.2007, Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului  Suceava  a  stabilit  c�  S.C. ..... S.R.L. datoreaz� bugetului de 
stat obliga�ii fiscale accesorii în sum� de ..... lei. 

 

         Prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ..... din 10.08.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, s-au stabilit urm�toarele: 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 25.07.2007, aferente impozitului pe veniturile din salarii în sum� 
de ..... lei, individualizat prin declara�ia 100 nr. ...../23.04.2007; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.07.2007 – 31.07.2007, aferente impozitului pe veniturile din salarii în sum� 
de ..... lei, individualizat prin declara�ia 100 nr. ...../24.07.2007; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente impozitului pe profit în sum� de .....lei, 
individualizat prin declara�ia 100 nr. ...../23.04.2007; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.01.2006; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator în sum� de .....lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../19.04.2006; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../22.01.2007; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator în sum� de ..... lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.04.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.07.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator în sum� de .....lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../24.07.2007; 
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       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
.....7/23.01.2006; 
       - major�ri de întârziere în sum� de …..lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../19.04.2006; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../22.01.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.04.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.07.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../24.07.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator în sum� de ….. lei, 
individualizat� prin declara�ia 100 nr. ...../23.04.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.01.2006; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../19.04.2006; 
      - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../22.01.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.04.2007; 
       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.07.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../24.07.2007; 
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       - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../22.01.2007; 
        - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
30.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.04.2007; 
        - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.07.2007 – 31.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../24.07.2007; 
        - major�ri de întârziere în sum� de ….. lei, calculate pentru perioada 
25.04.2007 – 25.07.2007, aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i în sum� de ….. lei, individualizat� prin declara�ia 100 nr. 
...../23.04.2007. 
          Obliga�iile fiscale accesorii au fost calculate în baza prevederilor art. 86 
lit. c �i 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 
         1. Referitor  la  suma  contestat�  de  ..... lei, reprezentând obliga�ii 
fiscale accesorii, stabilite de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii acestei 
sume, în condi�iile în care petenta nu achitat obliga�iile fiscale accesorii 
stabilite printr-o decizie anterioar�. 

 
             În fapt, prin decizia de impunere nr. ..... din 10.08.2007, organele fiscale 
au stabilit obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de ..... lei, reprezentând: ….. 
lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venituri din salarii, ….. lei 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, ….. lei major�ri de 
întârziere aferente contribu�iei la fondul de asigur�ri sociale datorate de 
angajator, ….. major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale la fondul 
de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, ….. lei major�ri de întârziere 
aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
datorat� de angajator, ….. lei major�ri de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, ….. lei major�ri de întârziere 
aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator �i ….. lei 
major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i. 
         Obliga�iile fiscale accesorii au fost stabilite ca urmare  a faptului c� 
societatea nu a achitat sumele stabilite conform deciziei referitoare la obliga�iile 
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de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. 
...../26.09.2005, motiv pentru care organul fiscal a procedat la stingerea 
obliga�iilor fiscale în ordinea vechimii lor conform art. 115 alin. b din O.G. nr. 
92/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
        În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 111 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 
 
      ART. 111 
      ,,Ordinea stingerii datoriilor 
      (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 
alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate 
datoriile, atunci se stinge crean�a fiscal� stabilit� de contribuabil conform 
num�rului de eviden�� a pl��ii înscris pe ordinul de plat� pentru Trezoreria 
Statului. 
      (2) În situa�ia în care contribuabilul nu stabile�te crean�a fiscal� ce 
urmeaz� a fi stins�, organul fiscal competent va efectua stingerea 
obliga�iilor fiscale în urm�toarea ordine: 
       a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plat� a obliga�iilor 
fiscale, pentru care s-au aprobat e�alon�ri �i/sau amân�ri la plat�, precum 
�i dobânzile datorate pe perioada e�alon�rii �i/sau amân�rii la plat� �i 
calculate conform legii; 
       b) obliga�ii fiscale principale cu termene de plat� în anul curent, 
precum �i accesoriile acestora, în ordinea vechimii; 
       c) obliga�ii fiscale datorate �i neachitate la data de 31 decembrie a 
anului precedent, în ordinea vechimii, pân� la stingerea integral� a 
acestora; 
       d) dobânzi, penalit��i de întârziere aferente obliga�iilor fiscale 
prev�zute la lit. c); 
       e) obliga�ii fiscale cu termene de plat� viitoare, la solicitarea 
debitorului. 
      (3) Pentru crean�ele bugetelor locale, din categoria obliga�iilor fiscale 
prev�zute la alin. (2) lit. b), se sting cu prioritate obliga�iile stabilite ca 
urmare a inspec�iei fiscale. 
       (4) În situa�ia prev�zut� la alin. (2) creditorul fiscal care administreaz� 
crean�ele fiscale va în�tiin�a debitorul despre m�sura luat�, în termen de 10 
zile de la data efectu�rii stingerii.” 
 
          
         Începând cu data de 01.01.2007 intr� în vigoare Legea nr. 505/2006 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, care la alin. 5 precizeaz�: 
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        ,,5. La articolul I, dup� punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 
13^1, cu urm�torul cuprins: 
        "13^1. La articolul 111, alineatele (1) - (4) vor avea urm�torul cuprins: 
        <<ART. 111 
        Ordinea stingerii datoriilor 
        (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 
alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate 
datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� 
principal� pe care îl stabile�te contribuabilul. 
        (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� 
reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, stingerea se 
efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
         a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din graficul de 
plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare la plat�, precum 
�i majorarea de întârziere datorat� în luna curent� din grafic sau suma 
amânat� la plat�, împreun� cu major�rile de întârziere datorate pe 
perioada amân�rii, în cazul în care termenul de plat� se împline�te în luna 
curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a c�ror plat� depinde 
men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
        b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu 
excep�ia cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� 
prevederile art. 169 în mod corespunz�tor; 
        c) sumele datorate în contul urm�toarelor rate din graficul de plat� a 
obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare, pân� la concuren�a cu 
suma e�alonat� la plat� sau pân� la concuren�a cu suma achitat�, dup� caz, 
precum �i suma amânat� la plat� împreun� cu major�rile de întârziere 
datorate pe perioada amân�rii, dup� caz; 
       d) obliga�iile cu scaden�e viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
      (3) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
       a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale; 
       b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale 
principale stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile 
fiscale accesorii; 
        c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor fiscale 
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. 
        (4) Organul fiscal competent va în�tiin�a debitorul despre modul în 
care s-a efectuat stingerea prev�zut� la alin. (2).” 
         Prin republicare la data de 31.07.2007, art. 111 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� a devenit art. 115, având acela�i con�inut. 
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        Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, începând cu data de 
01.01.2007, dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribu�ii, iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, 
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe care 
îl stabile�te contribuabilul. 
        Conform acestor prevederi legale, în cadrul tipului de impozit, tax�, 
contribu�ie sau alt� sum� reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, 
obliga�iile fiscale principale sau accesorii vor fi stinse în ordinea vechimii, care 
se stabile�te în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale �i în 
func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale 
stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile fiscale accesorii. 
 
         Referitor la comunicarea actului administrativ fiscal, sunt aplicabile 
prevederile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
unde se precizeaz�: 
 
       ART. 44 
      ,,Comunicarea actului administrativ fiscal 
       (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului c�ruia 
îi este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu fiscal în România, 
care �i-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum �i în 
situa�ia numirii unui curator fiscal, în condi�iile art. 19, actul administrativ 
fiscal se comunic� împuternicitului sau curatorului, dup� caz. 
        (2) Actul administrativ fiscal se comunic� dup� cum urmeaz�: 
        a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent 
�i primirea actului administrativ fiscal de c�tre acesta sub semn�tur�, data 
comunic�rii fiind data ridic�rii sub semn�tur� a actului; 
         b) prin remiterea, sub semn�tur�, a actului administrativ fiscal de 
c�tre persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data 
comunic�rii fiind data remiterii sub semn�tur� a actului; 
         c) prin po�t�, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire, precum �i prin alte mijloace, cum 
sunt fax, e-mail, dac� se asigur� transmiterea textului actului administrativ 
fiscal �i confirmarea primirii acestuia; 
        d) prin publicitate.” 

         Din textele de lege citate mai sus rezult� c� actul administrativ fiscal 
trebuie comunicat contribuabilului c�ruia îi este destinat, una dintre modalit��ile 
de comunicare fiind prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal 
emitent �i primirea actului administrativ fiscal de c�tre acesta sub semn�tur�, 
data comunic�rii fiind data ridic�rii sub semn�tur� a actului. 
         Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Administra�ia 
Finan�elor Publice  a municipiului Suceava a emis decizia nr. ...../26.09.2005 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
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precedent, prin care s-au stabilit în sarcina S.C. ..... S.R.L. Suceava, obliga�ii 
fiscale accesorii în sum� total� de .....lei. 
         Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� decizia privind 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ...../26.09.2005, a fost comunicat� petentei în 
data de 10.10.2005, conform semn�turii de primire existent� pe decizia de 
impunere.  
            Având în vedere c� petenta nu a achitat obliga�iile fiscale accesorii stabilite 
prin decizia nr. ...../26.09.2005, organul fiscal a procedat la stingerea obliga�iilor 
fiscale accesorii cu pl��ile efectuate ulterior de contribuabil în contul impozitelor 
�i taxelor respective, iar obliga�iile fiscale declarate ulterior au fost de asemenea 
stinse în ordinea vechimii lor, conform prevederilor legale în vigoare. 
        Având în vedere modalitatea de stingere a obliga�iilor fiscale, efectuat� 
conform prevederilor legale �i faptul c� pl��ile efectuate de contribuabil nu au 
acoperit integral obliga�iile fiscale principale �i accesorii datorate, rezult� c� au 
r�mas par�ial nestinse obliga�iile fiscale declarate de c�tre contribuabil prin 
declara�iile 100 nr. ..... din 23.04.2007, nr. ..... din 24.07.2007, nr. ..... din 
23.01.2006, nr. ..... din 19.04.2006 �i nr. ..... din 22.01.2007, pentru care organul 
fiscal  a calculat obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de ..... lei prin decizia 
de impunere nr. ...../10.08.2007, care face obiectul contesta�iei. 
         Sus�inerea petentei c� societatea nu a avut debite restante în perioada 
30.04.2007 – 31.07.2007, pl��ile fiind efectuate integral în termenele scadente �i 
în conformitate cu declara�iile depuse la organul fiscal, aceasta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei pe motiv c� pl��ile efectuate de 
petent� în aceast� perioad� au fost utilizate pentru stingerea obliga�iilor fiscale 
datorate �i neachitate de petent� aferente unor perioade anterioare, obliga�iile 
fiscale cuprinse în declara�iile 100  nr. ..... din 23.04.2007, nr. ..... din 
24.07.2007, nr. ..... din 23.01.2006, nr. ..... din 19.04.2006 �i nr. ..... din 
22.01.2007, fiind acoperite par�ial de pl��ile efectuate de petent�. 
 
         Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� în mod legal organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava au stabilit în sarcina petentei obliga�ii 
fiscale accesorii în sum� total� de ..... lei, motiv pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia privind suma de ..... lei, ca neîntemeiat�. 
 
          Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 44 �i 111 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� devenit art. 115, prin republicare, coroborate cu art. 216 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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DECIDE: 
 
 

           - respingerea contesta�iei formulate de S.C. ..... S.R.L. Suceava, 
împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. ...../10.08.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
a municipiului Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând: 

- ….. lei -  major�ri aferente impozitului pe venitul din salarii; 
- ….. lei - major�ri aferente impozitului pe profit; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 

angajator; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 

re�inut� de la asigura�i; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 

munc�  �i boli profesionale; 
- ….. lei - major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 

de angajator; 
- ….. lei – major�ri aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 

datorat� de angajator; 
- ….. lei – major�ri aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 

re�inut� de la asigura�i, ca neîntemeiat�. 
 
            Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
  
 
  


