
NR.386/IL/2011

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ... 
a fost sesizat, de Administratia Finantelor Publice .. prin  adresa nr. ..., inregistrata la 
D.G.F.P. ... sub nr. .., cu privire la contestatia formulata de ....cu sediul in localitatea 
...,sos..., nr..., jud .., CUI... .

Contestatia a fost formulata impotriva  Deciziei referitoare la obligatiile 
accesorii nr. ... pentru suma totala de .. lei reprezentand:

- Accesorii  aferente   contributiei  de  asigurari  pentru  somaj  datorata  de 
angajator in suma de .. lei

- Accesorii   aferente  contributiei  de  asigurari  de  sanatate  datorata  de 
angajator in suma de .. lei

- Accesorii  aferente  contributiei  de  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la 
asigurati in suma de .. lei

- Accesorii  aferente  contributiei  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la 
persoane juridice si fizice in suma de .. lei

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.  207  din  O.G.  nr. 
92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  ,  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  in  raport  de  data  primirii  actului  atacat,  respectiv  ..,potrivit 
confirmarii  de  primire  aflata  in  copie  la  dosarul  cauzei   si  de  data  inregistrarii 
contestatiei la A.F.P. .., ...,asa cum reiese din  amprenta stampilei  registraturii aplicata 
pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ..  prin  Biroul  de  Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,  este competent  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

          I. .. cu sediul in loc...,sos. .. nr .., jud ... a formulat contestatie impotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr... in suma de .. lei din data de ... deoarece a 
depus declaratiile la timp.

.. arata in susutinerea contestatiei ca si-a depus declaratiile la timp si anexeaza 
copii dupa extrasele de cont si dupa exemplarul nr .. al declaratiilor prin care dovedeste 
depunerea si plata la timp a obligatiilor.
  

          II.    Administratia Finantelor Publice ...  - in referatul cu propuneri de solution-
are  a contestatiei nr... din data de ..., precizeaza  urmatoarele: 

 Decizia referitore la obligatiile de plata accesorii nr. ... care face obiectul contes-
tatiei stabileste dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile neachitate cuprinse in 
urmatoarele documente prin care s-a individualizat suma de plata:



a) Declaralia ..nr... ,prelucrata in data de .. b)Declaratia .. nr... ,prelucrata in data de .. 
c)Declaratia .. nr...,prelucrala in data de ... 
d) Declaratia .. nr...,prelucrata in data de .. e)Declaratia .. nr...,prelucrata in data de ...

A.F.P... precizeaza ca in data de .. .. depune o Declaratie rectificativa pentru luna 
august.. care este prelucrata in aceeasi zi si pe care contribuabilul nu o mentineaza in 
contestatie dar care cuprinde obligatii de plata ce sunt cuprinse in Decizia contestata.

 A.F.P... specifica faptul ca pe perioada cuprinsa in Decizia contestata s-au efectu-
at plati la nivelul sumelor declarate in aceasta perioada dar datorita faptului ca sumele au 
fost insuficiente pentru a stinge toate datoriile (existau la data platilor datorii neachitate 
din declaratiile precedente) stingerea datoriilor s-a efectuat conform ordinii stabilite de 
Codul de procedura fiscala respectiv obligatiile  fiscale  principale sau accesorii,in or-
dinea vechimii.

A.F.P. ... arata ca pentru Declaratia rectificativa aferenta lunii august si depusa in 
luna noiembrie din care au rezultat diferente suplimentare de creante fiscale au fost efec-
tuate plati in cursul lunii noiembrie si decembrie rezultand dobanzi si penalitati de in-
tarziere aferente perioadei dintre scadenta creantei fiscale si pana la data stingerii inclu-
siv.

In  urma analizei fisei din evidenta pe platitor A.F.P. .... precizeaza ca nu s-au 
constatat erori materiale generate de organul fiscal.

Decizia contestata a fost generata cu respectarea art. 119 din Ordonanta   Guver-
nului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala referitor la dobanzile si penalitatile 
de intarziere precum si a art . 115 referitor la ordinea stingerii datoriilor. 

Avand in  vedere  cele  de mai  sus  A.F.P.  ..  propune respingerea  in  totalitate  a 
contestatiei.

In sustinerea contestatiei,  A.F.P. ..  arata faptul ca  motiveaza ca a depus toate 
declaratiile si a efectuat toate platile acestor obligatii in termenul legal sustinand motiva-
tia cu copiile xerox ale declaratiilor .. pentru perioada iunie-decembrie .. si extrasele de 
cont in perioada iulie-decembrie ...

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal,  documentele 
existente la dosarul contestatiei precum si  actele normative in vigoare  in perioada 
invocata de contestatoare si organul de control se retin urmatoarele:

In fapt, .. contesta decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr... din 
data de .. prin care au fost stabilite in sarcina sa accesorii aferente perioadei iulie  – 
ianuarie ..in suma de ..lei dupa cum urmeaza:

- Accesorii contributie de asigurari pentru somaj datorata de angajator in 
suma de .. lei

- Accesorii  contributie  de asigurari  de sanatate datorata de angajator in 
suma de .. lei

- Accesorii contributie de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati in 
suma de .. lei



- Accesorii  contributie  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane 
juridice si fizice in suma de .. lei

In sustinere .. precizeaza faptul ca a depus declaratiile la timp, si anexeaza copii 
de  pe  declaratiile  depuse  si  dupa  documentele  de  plata  ce  atesta  plata  la  timp  a 
obligatiilor.

A.F.P.  ..  precizeaza  faptul  ca  .. a  depus  in  perioada  respectiva  declaratia 
rectificativa nr. .. pe luna  august .. in data de ..,sub nr .. pentru care au fost efectuate 
plati in luna noiembrie si decembrie rezultand astfel dobanzi si penalitati de intarziere 
dintre scadenta  creantei  fiscala  si  pana la  data  stingerii  inclusiv precum si  faptul  ca 
sumele  au  fost  insuficiente  pentru  a  stinge  toate  datoriile  ,(existand  la  data  platilor 
datorii neachitate din declaratiile precedente) stingerea datoriilor fiind efectuata conform 
Codului Fiscal.

In drept, sunt aplicabile prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  Ordinul  nr.  1294/2007,  privind 
impozitele, contributiile si alte sume  reprezentand creante fiscale , care se platesc de 
contribuabili intr-un cont unic si Ordinul nr.1314/2007, pentru aprobarea  Metodologiei 
de  distribuire  a  sumelor  platite  de  contribuabili  in  contul  unic   si  de  stingere  a 
obligatiilor  fiscale de catre acestia .

Potrivit art 114 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala  cu 
modificarile si completarile ulterioare:

Dispozitii privind efectuarea platii:
(1) Plăţile  către organele  fiscale  se  efectuează prin intermediul  băncilor,  

trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată.

(21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor  
sume  datorate  bugetului  general  consolidat,  prevăzute  prin  ordin  al  preşedintelui  
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un cont unic, prin utilizarea unui  
ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat  
şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată.

(22) Distribuirea  sumelor  din  contul  unic  se  face  de  organul  fiscal  
competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile 
datorate.

(23) În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate,  
distribuirea, în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuţie sau altă  
sumă reprezentând creanţă fiscală se face mai întâi pentru impozitele şi contribuţiile 
cu reţinere la sursă şi apoi pentru celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile  
datorate.

               De  asemenea  in  conformitate  cu  art.115  ,din  acelasi  act  normativ  ,  se 



precizeaza:
Ordinea stingerii datoriilor

    (1) ''Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite,  taxe, 
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit.  
a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting 
datoriile  corelative  acelui  tip  de  creanţă  fiscală  principală  pe  care  o  stabileşte  
contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către organul 
fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

b)  obligaţiile  fiscale  principale  sau  accesorii,  în  ordinea  vechimii,  cu 
excepţia cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art.  
169 în mod corespunzător. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată se  
aplică prevederile art. 175 alin. (4^1).''

(2) ''Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
       a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
    b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale 
stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
    c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative,  
pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.''

Distribuirea  sumelor  platite  din  contul  unic  se  face  de  organul 
competent,  distinct  pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,   proportional cu obligatiile 
datorate  iar daca suma virata nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile atunci 
acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit art.115 din Codul de procedura fiscala.

      Drept urmare, atunci cand   plata se  face in  contul unic , stingerea 
obligatiilor fiscale  se efectueaza conform  art.115 alin.1 teza a-II-a , respectiv  se sting 
datoriile corelative  acelui tip de creanta fiscala  principala care este  distribuita , potrivit 
prevederilor  art.114 , de catre organul fiscal competent.

        In ceea ce priveste  distribuirea si stingerea obligatiilor fiscale  platite in 
contul  unic  art.114,  alin.2.4  dispune  ca  (24) Metodologia de distribuire  a  sumelor 
plătite  în  contul  unic  şi  de  stingere  a  obligaţiilor  fiscale  se  aprobă  prin  ordin  al  
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

In  Ordinul  nr.  1314/2007,  pentru aprobarea Metodologiei  de   distribuire  a 
sumelor  platite   de  contribuabili  in  contul  unic   si  de  stingere  a  obligatiilor  fiscale 
inregistrate de catre acestia ,la Capitolul I si III se  prevede:

CAP.I
 Dispozitii generale

1.''În  temeiul  prevederilor  art.  III  alin.  (1)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  
47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1  
ianuarie 2008 plata obligaţiilor fiscale prevăzute de  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi  
alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont  
unic  se  va  efectua  prin  utilizarea  unui  ordin  de  plată  pentru  Trezoreria  Statului  



pentru obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru  
Trezoreria Statului pentru obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi  
fondurilor speciale.

2. Sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale prevăzute  
de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007,  
cu modificările ulterioare, datorate bugetului de stat, se distribuie de către organul 
fiscal  competent  pe  tipuri  de  obligaţii  fiscale  datorate,  prioritate  având obligaţiile  
fiscale cu reţinere la sursă şi apoi celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile 
fiscale datorate, cu excepţiile prevăzute la pct. 19-30.

3.  Sumele  reprezentând  obligaţii  fiscale  datorate  bugetelor  asigurărilor  
sociale  şi  fondurilor speciale,  prevăzute  de acelaşi  act  normativ,  achitate  de către  
contribuabili în contul unic, se distribuie de către organul fiscal competent mai întâi  
pe bugete, proporţional cu sumele datorate fiecărui buget, şi apoi pe tipuri de obligaţii  
fiscale, prioritate având obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă şi apoi celelalte obligaţii 
fiscale,  proporţional  cu  obligaţiile  fiscale  datorate,  cu  excepţiile  prevăzute  la  pct.  
19-30.
  5. Sumele cuvenite bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se virează 
în contul unic de disponibilităţi 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi  
fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al 
contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal  
competent în administrarea acestora.”

Cap III 
   Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale 
restante,  precum  şi  a  celor  plătite  în  cuantum  mai  mic  decât  obligaţiile  fiscale 
datorate şi stingerea acestora

      10.  În  situaţia  în  care  contribuabilul  care  a  efectuat  plata  în  contul  unic  
înregistrează  obligaţii  fiscale  restante  la  bugetul  de  stat,  respectiv  la  bugetele  
contribuţiilor  sociale,  organul  fiscal  competent  va proceda la  distribuirea  sumelor 
achitate astfel:
  b) pentru bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, suma virată în contul 
unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri  
de obligaţii fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 
alin.  (1)-(3)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.''
             Pentru stingerea cu intarziere a creantelor fiscale in conformitate cu art. 
119 si  120,120^1  din OG.  nr..  92/2003,  privind Codul  de procedura fiscala  cu 
modificarile si completarile ulterioare organele fiscale  vor calcula accesorii :
            Art.119 

Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere



(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere.

ART.120
Dobânzi
(1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua  

imediat următoare termenului de scadenţă şi  până la data stingerii  sumei datorate 
inclusiv.

Art.120^1
Penalităţi de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate 

de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

    
Organul  de solutionare  a  contestatiilor,   analizand intreaga  documentatie 

aflata  la dosarul contestatiei ,  constata ca  societatea a efectuat plati conform extraselor 
de cont dupa cum urmeaza: .. lei in data de ..  , .. lei in data ..,..in data de ..,  .. lei in data 
de .., .. lei in data de ..,.. lei in data de .., .. lei in data de .., platile  fiind  efectuate  in 
contul unic. 

a)  Referitor  la  accesoriile  aferente  contributiei  de  asigurari  pentru somaj 
datorata de angajator  in suma de.. lei:

Conform declatatiei  ..  nr  ..  depusa  de  unitatea  militara  pentru   luna  a   .. 
contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator  declarata a fost in suma de ... 
lei.
         Din analiza  fisei din evidenta pe platitor  a ... se retine ca din sumele virate   in 
contul  unic  “Disponibil  al  bugetelor  asigurarilor  sociale  si  fondurilor  speciale  “ 
distribuirea s-a facut proportional cu obligatiile declarate de contribuabil pe tipuri de 
obligatii astfel ca  la sursa somaj angajator cu termen scadent .. iulie .. s-a stins suma de 
.. lei astfel :din suma de  ..lei virata cu ...  a fost stinsa suma de .. leu, din suma de .. lei 
virata cu ..   a fost stinsa suma  de ..lei (..), din suma de ..lei virata  cu .... a fost stinsa 
suma de ..lei .

Asadar se constata ca sumele declarate de entitate pentru luna iunie .. cu termen 
scadent ..  in suma de ..lei nu au fost stinse in totalitate la sursa somaj angajator ci doar 
pentru suma de .. lei .

Conform declatatiei .. nr ...  depusa de .. pentru  luna a .. contributia de asigurari 
pentru somaj angajator  declarata a fost in suma de ..lei.



Din analiza  fisei din evidenta pe platitor  a .. se retine ca din sumele virate   in 
contul  unic  “Disponibil  al  bugetelor  asigurarilor  sociale  si  fondurilor  speciale  “ 
distribuirea s-a facut proportional cu obligatiile declarate de contribuabil pe tipuri de 
obligatii astfel ca  la sursa somaj angajator  cu termen scadent .. s-a stins suma de .. lei 
astfel :din suma de  ..lei virata cu .. a fost stinsa suma de .. leu, din suma de .. lei virata 
cu ... a fost stinsa suma de .. lei ( ..).

De asemenea  din  Fisa  analitica privind Contributia de asigurari  pentru somaj 
datorata de angajator se retine faptul ca din suma virata de unitate  data de .. suma de.. 
lei  a stins creanta aferenta declaratiei nr... depusa in data de .. cu termen scadent in data 
de .. precum si faptul ca din sumele virate in data de .. suma de .. de lei  a stins creantele 
din declaratia .., deci cu intarziere fata de data scadenta .

In  consecinta  se  retine ca  stingerea  acestor  creante  a  fost  facuta  cu  intarziere 
datorita sumelor insuficiente disponibile in cont la data platii si ca urmare a faptului ca 
la data efectuarii platii existau datorii neachitate ce provin din declaratiile  anterioare.

Pentru stingerea cu intarziere a Contributiei de asigurari pentru somaj datorata de 
angajator “ au fost percepute in mod corect  accesorii de intarziere in suma de .. lei, 
motiv pentru care contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata pentru acest capat 
de cerere.

b)  Referitor  la  accesoriile  aferente  contribuitiei   de  asigurari  de  sanatate 
datorata de angajator   in suma de .. lei .

Se constata ca aceste accesorii provin ca urmare a stingerii cu interziere a 
obligatiilor inscrise in declaratiile .. nr ..

Din analiza dosarului cauzei se constata  ca in data de ..  depune la organul 
fiscal declaratia rectificativa .., pe care nu o mentioneaza in contestatia inaintata si nu 
depune copii  de pe aceasta  declaratie,  dar  care  se  regaseste  in  fisa  analitica  privind 
“Contributia de asigurari de sanatate  datorata de angajator, la pozitia .., sub nr .. prin 
care se rectifica  declaratia .. nr .. in ceea ce  priveste suma de .. lei, inregistrand astfel 
obligatie  declarata  privind  Contributie  de asigurari  de sanatate  datorata  de angajator 
aferenta lunii  August .. in suma de .. lei. Intre declaratia initiala si cea rectificativa se 
constata astfel o diferenta de .. lei.
         Se  mai constata  in fisa fiscala privind “Contributia de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator”  existenta unei decizii de calcul accesorii nr....ce priveste suma 
de .. lei stinsa in data de .., decizie de care  .. nu face vorbire in contestatie . 

Din analiza fisei analitice privind “Contributia de asigurari de sanatate  datorata de 
angajator se constata faptul ca:

 Contributia de asigurari pentru de sanatate  datorata de angajator din declatatia .. nr 
....  pentru luna ..fost in suma de .. lei .

Din analiza  fisei din evidenta pe platitor  a .. se retine ca din sumele virate in 
contul  unic  “Disponibil  al  bugetelor  asigurarilor  sociale  si  fondurilor  speciale  “ 



distribuirea s-a facut proportional cu obligatiile declarate de contribuabil pe tipuri de 
obligatii astfel ca  la sursa contributia de asigurari de sanatate  datorata de angajator  cu 
termen scadent .. din suma de .. lei virata  cu OP nr...a fost stinsa creanta fiscala cu suma 
de  .. lei ,din suma de .. lei virata cu OP nr.. a fost stinsa creanta fiscala cu suma de.. lei ( 
..), din suma de ..lei virata cu OP nr .. a fost stinsa creanta fiscala cu suma de .. lei. 

Totodata de retine ca din platile facute in luna iulie  suma de .. lei a stins   din 
contributia de asigurari sociale sanatate angajator  declarata anterior  cu data scadenta 
in ..  deci cu intarziere fata de data scadenta a platii.

 
Contributia de asigurari sanatate angajator aferenta declatatiei .. nr .. pentru luna .. 

a fost in suma de .. lei .
Din sumele virate in contul  unic “Disponibil  al  bugetelor  asigurarilor  sociale si 

fondurilor  speciale  “  distribuirea  s-a  facut  proportional  cu  obligatiile  declarate  de 
contribuabil pe tipuri de obligatii astfel ca  la sursa contributia de asigurari de sanatate 
datorata de angajator  cu termen scadent ... din  suma de .. lei virati cu OP nr ...  a fost 
stinsa creanta fiscala cu suma de .. lei, din suma de ... lei virata cu OP nr ... a  fost stinsa 
creanta fiscala  cu suma de ... lei (..), din suma de ...lei virata cu OP nr .. a fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de ... lei . 

De asemnea din platile facute in luna august .. suma de .. lei  a stins din contributia 
declarata anterior cu data scadenta in ..,deci cu intarziere fata de data scadenta a platii.

Contributia de asigurari pentru  sanatate  datorata de angajator aferenta declatatiei .. 
nr .. pentru luna .. a fost in suma de .. lei .

Din sumele virate in contul unic “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale 
si  fondurilor  speciale  “  distribuirea s-a  facut  proportional  cu obligatiile  declarate  de 
contribuabil pe tipuri de obligatii astfel ca  la sursa contributia de asigurari de sanatate 
datorata de angajator  cu termen scadent .. din suma de ... lei virati cu OP nr ... a  fost 
stinsa creanta fiscala cu suma de .. lei ,din suma de ... lei virati cu OP nr .. a  fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de .. lei ().., din suma de .. lei virati cu OP nr .. a fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de  .. lei .

Contributia  de  asigurari  pentru  de  sanatate   datorata  de  angajator  aferenta 
declatatiei .. nr ... pentru luna .. a fost in suma de ... lei 

Din sumele virate in contul  unic “Disponibil  al  bugetelor  asigurarilor  sociale si 
fondurilor  speciale  “  distribuirea  s-a  facut  proportional  cu  obligatiile  declarate  de 
contribuabil pe tipuri de obligatii astfel ca  la sursa contributia de asigurari de sanatate 
datorata de angajator  cu termen scadent ..  din suma de ... lei virati cu OP nr .. a  fost 
stinsa creanta fiscala cu suma de  .. lei, din suma de ...lei virati cu OP nr ... a  fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de  .. lei .

Din  fisa  privind evidenta  pe platitor  se  mai  retine ca  suma de ...  lei,  sanatate 
angajator a stins creanta declarata prin declaratia nr ... cu data scadenta in .......,deci cu 



intarziere fata de data scadenta a platii.Suma de ..... este aferenta in O.P. nr... din data 
de .... 

De asemenea   din fisa  privind evidenta  pe platitor  se  mai  retine ca  suma de .. 
lei,O.P...,  sanatate  angajator  a  stins  creanta  declarata  prin  declaratia  nr  ...  cu  data 
scadenta in ...,deci cu intarziere fata de data scadenta a platii.

Suma  de   ..  lei  contributie  sanatate  datorata  de  angajator  reprezentand 
diferenta intre declaratia initiala aferenta lunii ...  si in declaratia rectificativa nr.... nr. ... 
a fost stinsa in lunile .. si ... conform fisei privind distribuirea sumelor in contul unic 
dupa cum urmeaza: suma de ... lei virata cu OP ..., din suma de .. lei virati cu OP .. au 
fost distribuiti .. lei ,  suma de  .. lei virata cu OP... iar din suma de .. lei virata cu OP 
nr .... a  fost distribuita suma de  ... lei , deci cu intarziere fata de data scadenta a platii.

In  consecinta  ,  se  retine  faptul  ca  stingerea  contributiei  de  asigurari  pentru 
sanatate datorata de angajator a fost facuta cu intarziere datorita sumelor insuficiente 
disponibile in cont la data platii si ca urmare a faptului ca la data efectuarii platii existau 
datorii neachitate ce provin din declaratiile  anterioare, precum si faptul  ca in urma 
depuneri  declaratiei  rectificative  nr...  din  data  de  ..,  creanta  declatata  initial  fiind 
majorata  cu  suma  de  ..  lei  a  fost  stinsa  cu  intarziere  in  luna   a  ..  si  ..a  anului  ..., 
calculandu-se astfel accesorii intre data declaratiei si cea a stingerii acesteia.

Avand in vedere prevederile legale mai sus invocate contestatia urmeaza sa fie 
respinsa  ca  neintemeiata  pentru  suma  de   ..  lei  reprezentand  accesorii  aferente 
contributie de asigurari pentru sanatate datorata de angajator.

c)   Referitor  la  accesoriile  aferente  contributiei   de  asigurari  de  sanatate 
retinuta de la asigurati “  in suma de ... lei.

In data de ... depune la organul fiscal declaratia rectificativa .. sub nr..... pe care nu 
o mentioneaza in contestatia inaintata, prin care corecteaza declaratia .. nr ... in ceea ce 
priveste suma de ..  lei, contributie de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati, si 
inregistrand astfel obligatie de plata aferenta lunii .. in suma de .. lei. Intre declaratia 
initiala si cea rectificativa se constata astfel o diferenta de .. lei.

Din analiza dosarului contestatiei se constata ca accesoriile calculate prin decizia nr 
... din .. priveste declaratia rectificativa nr .. din data de...

Din analiza fisei analitice privind “distribuirea sumelor in contul unic se constata 
faptul ca stingerea sumei  de .. lei privind Contributia de asigurari pentru de sanatate 
retinuta de la asigurati aferenta lunii ... a fost efectuata in data de ... cu OP .. din data 
de ...

Se constata astfel ca la suma de .. lei constituita prin declaratia rectificativa .. 
depusa de contribuabil aferenta lunii .. pentru care stingerea creantei a fost efectuata in 
data de .. deci cu un numar de .. zile de intarziere, pentru care au fost calculate accesorii 
in suma de .. lei, motiv pentru care contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata 
pentru acest capat de cerere.



d) Referitor  la  accesoriile  aferente   contributiei  pentru  concedii  si 
indemnizatii de la persoane juridice si fizice  in suma de .. lei.

Din analiza dosarului cauzei respectiv a fisei analitice privind “Contributia pentru 
concedii si indemnizatii de la persoane juridice si fizice” sa constata urmatoarele:

In  fisa  fiscala  privind   Contributia  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la 
persoane juridice si fizice  se constata existenta deciziei privind calcul accesorii nr. .. ce 
priveste suma de .. leu stinsa in data de ... declaratie despre care ... nu face vorbire in 
contestatie. 

Prin  declatatia ..  nr  .. pentru  luna ...  ..  declara Contributia pentru concedii  si 
indemnizatii de la persoane juridice si fizice in suma de .. lei. 

Din  sumele virate in contul unic “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale 
si  fondurilor  speciale  “  distribuirea s-a  facut  proportional  cu obligatiile  declarate  de 
contribuabil  pe  tipuri  de  obligatii  astfel  ca   la  sursa  contributia  pentru  concedii  si 
indemnizatii   cu termen scadent .. din suma de .. lei virata  cu OP nr ... a fost stinsa 
creanta fiscal cu suma de   ...  lei , din suma de ... lei virata cu OP nr .. a fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de .. lei (  ..) , din suma de .. lei virata cu OP nr .. a fost stinsa 
creanta fiscala cu suma de ..  lei .

Suma de ..  lei Contributia pentru concedii  si  indemnizatii  a stins partial creanta 
declarata  in declaratia  anterioara cu data scadenta in ..., deci cu intarziere fata de data 
scadenta a platii.

Din suma achitata cu  OP nr. .. de .., s-a stins partial  cu .. lei   contributia pentru 
concedii si indemnizatii declarata anterior  cu data scadenta in ..,  deci cu intarziere fata 
de data scadenta a platii.

Prin  declaratia  ..  nr  ..,privind  luna  ...  ..  declara  Contributia  pentru concedii  si 
indemnizatii de la persoane juridice si fizice”  in suma de .. lei . 

Din  sumele virate in contul unic “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si 
fondurilor  speciale  “  distribuirea  s-a  facut  proportional  cu  obligatiile  declarate  de 
contribuabil  pe  tipuri  de  obligatii  astfel  ca   la  sursa  contributia  pentru  concedii  si 
indemnizatii   cu termen scadent .. din suma de .. lei virata cu OP nr. .. au fost distribuiti 
..  lei,din suma de .. lei virata cu OP nr .. au fost distribuiti .. lei (..),din suma de .. lei 
virata cu OP nr .. au fost distribuiti .. lei.

Se mai retine ca din suma de .. lei virata cu  OP nr. ...  s-a mai stins partial obligatia 
pentru concedii si indemnizatii  declarata prin declaratia nr ... cu data scadenta in .. in 
suma de .. lei .

Se  retine  astfel  faptul  ca  stingerea  acestor  creante  a  fost  facuta  cu  intarziere 
datorita sumelor insuficiente disponibile in cont la data platii si ca urmare a faptului ca 
la data efectuarii platii existau datorii neachitate ce provin din declaratiile  anterioare.



Pentru  stingerea  cu  intarziere  a  obligatiilor  privind  “Contributie  de  asigurari 
pentru somaj datorata de angajator “ au fost constituite accesorii in suma de .. lei in mod 
corect motiv pentru care contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata si pentru 
acest capat de cerere.

In  concluzie  contestatia  cu  privire  suma  totala  de  ...  lei  reprezentand 
accesorii aferente  contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator in 
suma de .. lei,accesorii  aferente contributiei de asigurari de sanatate datorata de 
angajator in suma de ..lei, accesorii aferente contributiei de asigurari de sanatate 
retinuta  de  la  asigurati  in  suma  de  ..  lei,accesorii  aferente  contributiei  pentru 
concedii si indemnizatii de la persoane juridice si fizice in suma de .. lei stabilite 
prin  Decizia  referitoare la obligatiile   accesorii  nr...  urmeza sa fie respinsa ca 
neintemeiata in conformitate cu pct.11.1 lit.a ) din Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 2011 
potrivit căruia:

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a)  neîntemeiată,  în situaţia în care argumentele  de fapt  şi  de drept  prezentate în 
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ 
fiscal atacat;

Pentru considerentele  aratate in continutul  deciziei  si  in  temeiul  prevederilor 
art.205, art.206, art.207, art.209 si art. 216 al. (1)  din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata, se

D E C I D E :

Art.1 . Respingerea contestatiei .. ca  neintemeiata  impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr .. cu privire la suma totala de ...  lei, reprezentand :

- Accesorii  aferente   contributiei  de  asigurari  pentru  somaj  datorata  de 
angajator in suma de .. lei

- Accesorii   aferente  contributiei  de  asigurari  de  sanatate  datorata  de 
angajator in suma de .. lei

- Accesorii  aferente  contributiei  de  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la 
asigurati in suma de .. lei

- Accesorii  aferente  contributiei  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la 
persoane juridice si fizice in suma de .. lei

Art.2 . Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de la 
comunicare.

      
                                             DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                          
                                           ................................................


