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DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR 
CONTRIBUABILI 

SERVICIUL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 
    

 
 
DECIZIA nr. …….din …………2005 

privind solutionarea contestatiei formulata de 
SC X SA 

cu sediul in ................... 
inregistrata la 

Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili 
sub nr. .................. 

 
 

Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin Serviciul de solutionare a 
contestatiilor, a fost sesizata de catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul Directiei 
generale de administrare a marilor contribuabili (denumita in continuare D.G.A.M.C.) prin adresa nr. 
.........., asupra contestatiei inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr. ..............., contestatie formulata de SC 
X SA, impotriva deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din 
anul precedent/curent nr. ........ din data de ......... si nr. ........, precum si impotriva instiintarii de plata 
nr. ....... din data de .........., intocmite de catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul 
D.G.A.M.C. 

 
Contestatia a fost depusa inlauntrul celor 30 zile de la data comunicarii titlurilor de creanta, 

respectiv in termenul prevazut de art.177 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata in data de 26.09.2005.  

 
Petenta contesta suma totala de ................... lei , reprezentand: 
- dobanzi in suma de ................... lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale 

retinute de la asigurati; 
- penalitati de intarziere in suma de ................... lei aferente contributiei individuale de 

asigurari sociale retinute de la asigurati; 
 
De asemenea petenta contesta instiintarea de plata nr. ........... din data de ..........., intocmita de 

catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. 
 
Constatand ca in speta sunt indeplinite conditiile prevazute de art.175, art.177 si art.179 

alin.1 lit.b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata in data de 
26.09.2005, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin Serviciul solutionare 
contestatii, este competenta sa se investeasca in solutionarea contestatiei formulata de SC X SA 

 
I. Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. a intocmit in data de 

.............. decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul 
precedent nr. ..........., pentru SC X S.A., prin care a calculat in sarcina petentei obligatii accesorii in 
suma totala de ............... lei reprezentand: 

- dobanzi in suma de ............ lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta 
de la asigurati  

- penalitati de intarziere in suma de ...............lei aferente contributiei individuale de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati 

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile fiscale accesorii contestate este cuprinsa 
intre data de 27.09.2004 si data de 31.03.2005. 
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De asemenea Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. a intocmit in 
data de .............. decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din 
anul precedent/curent nr. ........., pentru SC X S.A., prin care a calculat in sarcina petentei obligatii 
accesorii in suma totala de ................ lei. Suma de ...........lei cuprinde si sumele contestate, respectiv 
............... lei reprezentand dobanzi aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati si suma de ............... lei reprezentand penalitati de intarziere aferente contributiei 
individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati. 

 
In data de ........... Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. a intocmit 

instiintarea de plata nr. .............. pentru suma de .............. lei reprezentand contributie individuala de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati. 

 
 
II .  Prin contestatia nr. ..........., petenta sustine ca nu datoreaza suma de ............ lei, aceasta 

fiind achitata cu ordinul de plata nr. ............, plata fiind efectuata de catre Banca Y. 
Petenta contesta suma de ..............lei si suma de .............lei reprezentand dobanzi, deoarece 

debitul a fost achitat de catre SC X S.A., conform celor mentionate mai sus, iar calculul nu s-a facut 
pe baza soldului zilnic al datoriei pentru fiecare tip de impozit. 

 
 
III. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatarile Serviciului de 

evidenta analitica pe platitori, sustinerile petentei si prevederile actelor normative invocate de 
contestatoare si de Serviciul de evidenta analitica pe platitori, in vigoare pe perioada supusa 
controlului se retin urmatoarele : 

 
 SC X S.A. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J .........., are codul unic de 
inregistrare .............  
  
 1. In ceea ce priveste suma totala de ...................lei reprezentand dobanzi si 
penalitati de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, prin Serviciul solutionare 
contestatii, este investita sa se pronunte daca acestea sunt datorate de catre SC X S.A., in 
conditiile in care petenta nu face dovada achitarii in termenul legal a obligatiei fiscale 
principale asupra careia au fost calculate accesoriile contestate. 
 In fapt, Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. a calculat dobanzi in 
suma de ...............lei si penalitati de intarziere in suma de ..............lei aferente contributiei 
individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de ..................lei. 
 Asa cum rezulta din decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale din anul precedent nr. .......... din data de .........., documentul prin care s-a individualizat suma 
de plata asupra careia au fost calculate obligatii fiscale accesorii contestate este declaratia privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat aferenta lunii august 2004 inregistrata la 
D.G.A.M.C. sub nr. ........... din data de .....09.2004, prin care petenta si-a constituit obligatia de plata 
in suma de ...............lei, din care a ramas neachitata in perioada .......09.2004-31.03.2005 suma de 
...........lei. 
 Accesorii contestate au fost calculate de la data de ......09.2004, data scadentei obligatiei de 
plata principale si pana la data de 31.03.2005.  
 
 In drept, in speta in cauza sunt aplicabile prevederile art. 79 alin.(2), art. 82 alin. (1), art. 83 
alin. (4), art. 107,  art. 108 alin. (1) si (6), art. 109 alin. (3), art. 114 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 
116 alin. (1) si (2) si ale art. 120 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, coroborate cu pct. 107.1. din H.G. nr. 1050/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, care stipuleaza: 
 
 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata 
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 “Art. 107 
 Colectarea creantelor fiscale 
 (1) În sensul prezentului titlu, colectarea constã în exercitarea actiunilor care au ca scop 
stingerea creantelor fiscale. 
 (2) Colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creantã sau al unui titlu 
executoriu, dupã caz. 
 (3) Titlul de creantã este actul prin care se stabileste si se individualizeazã creanta fiscalã, 
întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptãtite, potrivit legii.” 
 
 H.G. nr. 1050/2005 
 “Norme metodologice: 
 107.1. Titlul de creantã este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeazã 
obligatia de platã privind creantele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte persoane 
îndreptãtite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
 (...)     
 b) declaratia fiscalã, angajamentul de platã sau documentul întocmit de plãtitor prin care 
acesta declarã obligatiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de cãtre plãtitor, potrivit 
legii;” 
 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata 
 “Art. 82 
 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general 
consolidat 
 (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se 
stabilesc astfel: 
 a) prin declaratie fiscalã, în conditiile art. 79 alin. (2) si art. 83 alin. (4); 
 b) prin decizie emisã de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
 
 “Art. 79 
 (2) În declaratia fiscalã contribuabilul trebuie sã calculeze cuantumul obligatiei fiscale, 
dacã acest lucru este prevãzut de lege.” 
 “Art. 83 
 (4) Declaratia fiscalã întocmitã potrivit art. 79 alin. (2) este asimilatã cu o decizie de 
impunere, sub rezerva unei verificãri ulterioare.” 
   
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata 
 “Art. 108 
 Termenele de platã 
 (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevãzute de Codul fiscal sau de 
alte legi care le reglementeazã.” 
 “Art. 114 
 Dispozitii generale privind dobânzi si penalitãti de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadentã de cãtre debitor a obligatiilor de platã, se 
datoreazã dupã acest termen dobânzi si penalitãti de întârziere.” 
 “Art. 115 
 Dobânzi 
 (1) Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urmãtoare 
termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 “Art. 120 
 Penalitãti de întârziere 
 (1) Plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctioneazã cu o penalitate de întârziere de 
0,5% pentru fiecare lunã si/sau pentru fiecare fractiune de lunã de întârziere, începând cu data de 
întâi a lunii urmãtoare scadentei acestora pânã la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înlãturã obligatia de platã a dobânzilor.” 
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 Art. 109 - (3) În cazul stingerii prin plată a obligatiilor fiscale, momentul plătii este: 
 (...) 
 c) în cazul plãtilor efectuate prin decontare bancarã, data la care bãncile debiteazã contul 
plãtitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnãtura 
autorizatã a acestora, cu exceptia situatiei prevãzute la art. 116; 
 Art. 116 
 Dobânzi si penalitãti de întârziere în cazul plãtilor efectuate prin decontare bancarã 
 (1) Nedecontarea de cãtre unitãtle bancare a sumelor cuvenite bugetului general 
consolidat, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data debitãrii contului plãtitorului, nu îl 
exonereazã pe plãtitor de obligatia de platã a sumelor respective si atrage pentru acesta dobânzi si 
penalitãti de întârziere la nivelul celor prevãzute la art. 115 si 120, dupã termenul de 3 zile. 
 (2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de unitãtile bancare, 
precum si a dobânzilor si penalitãtilor de întârziere prevãzute la alin. (1), plãtitorul se poate 
îndrepta împotriva unitãtii bancare respective. 
 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
 “Art. 108 
 (...) 
 (4) Contributiile sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, dupa calcularea si 
retinerea acestora conform reglementarilor legale in vigoare, se vireazã pânã la data de 25 a lunii 
urmãtoare celei pentru care se efectueazã plata drepturilor salariale.” 
 
 Sustinerea petentei conform careia nu datoreaza obligatia fiscala principala in suma de 
..........lei, intrucat aceasta a fost achitata cu ordinul de plata nr. .............., plata fiind efectuata de catre 
Banca Y, nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei din urmatoarele motive: 
 Din analiza fisei platitorului S.C. X S.A., editata la data de 20.04.2005, anexata la dosarul 
cauzei rezulta ca suma de ............lei inscrisa de catre petenta in ordinul de plata nr. ....... nu a fost 
decontata de catre Banca Y, catre Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului 
Bucuresti. 
 Se retine ca evidenta nominala pe platitori pentru impozite, taxe, contributii si alte venituri 
datorate bugetului general consolidat este organizata de catre D.G.A.M.C. in cadrul functiei de 
administrare a veniturilor bugetului general consolidat prin utilizarea fisei platitorului. 
 Fisa platitorului este un instrument de evidenta tehnic operativa, in care se evidentiaza 
informatii privind: 
 - documentele prin care se instituie obligatii ale bugetului general consolidat, precum si 
documentele prin care se incaseaza/sting aceste obligatii comunicate de Directia de Trezorerie si 
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti; 
 - termenul de plata pentru obligatii sau data platii/stingerii in cazul incasarii; 
 - date necesare calcularii accesoriilor, respectiv data de la care se datoreaza dobanzi si 
penalitati de intarziere, precum si numarul de zile si/sau luni de intarziere. 
 Mai mult, petenta a anexat la dosarul contestatiei comunicarea de refuz la incasarea ordinului 
de plata nr. ........... cu valoare de ..................lei, refuz emis de catre Directia de Trezorerie si 
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. 
 Prin urmare, avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, precum si faptul ca suma 
de ............lei inscrisa in ordinul de plata nr. .................. nu a fost decontata de catre Banca Y, catre 
Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, rezulta ca in mod corect si 
legal Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul D.G.A.M.C. a calculat accesorii asupra 
obligatiei de plata principale in suma de ............lei, in baza actelor normative invocate mai sus si in 
baza principiului “accesoriul urmeaza principalul”, urmand a se respinge contestatia pentru capatul 
de cerere privind suma totala de ...........lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente 
contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati. 
 
 Se retine, de asemenea, ca prin contestatia formulata, petenta se limiteaza numai la a afirma ca 
Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul D.G.A.M.C. nu a calculat accesoriile contestate 
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“pe baza soldului zilnic al datoriei pe fiecare tip de impozit”, fara a indica temeiul legal care 
reglementeaza acest mod de calcul al accesoriilor. Prin urmare sustinerea petentei nu poate fi retinuta 
in solutionarea favorabila a contestatiei. 
  
 Avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, documentele existente la dosarul 
contestatiei, precum si prevederile art. 183 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata in data de 26.09.2005, care stipuleaza ca “solutionarea contestatiei se face in 
limitele sesizarii”, urmeaza a se respinge ca neintemeiata contestatia pentru capatul de cerere privind 
suma totala de ............lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente contributiei 
individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati. 
 
 
 2. In ceea ce priveste dobanzile in suma de ..............lei si penalitatile de intarziere in suma 
de ...............lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati, 
stabilite in sarcina petentei de catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul 
D.G.A.M.C. prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale 
din anul precedent/curent nr. .............., cauza supusa solutionarii este daca D.G.A.M.C. prin 
Serviciul solutionare contestatii se poate pronunta asupra temeiniciei si legalitatii stabilirii 
accesoriilor contestate, in conditiile in care este neclara baza impozabila asupra careia au fost 
calculate accesoriile contestate. 
 
 Din analiza deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din 
anul precedent/curent nr. ................ nu rezulta documentul prin care s-a individualizat suma de plata 
asupra careia au fost calculate accesoriile contestate, perioada pentru care au fost calculate, baza de 
calcul asupra careia acestea au fost calculate, numarul de zile de intarziere, cota de majorari de 
intarziere/dobanzi aplicata. 
 In drept, art.85 si art. 86 lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata in data de 26.09.2005, stipuleaza: 
 “Art. 85 
 Forma si continutul deciziei de impunere 
 Decizia de impunere trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 43. Decizia de 
impunere trebuie sã cuprindã, pe lângã elementele prevãzute la art. 43 alin. (2), si categoria de 
impozit, taxã, contributie sau altã sumã datoratã bugetului general consolidat, baza de impunere, 
precum si cuantumul acestora, pentru fiecare perioadã impozabilã. 
 Art. 86 
 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
 Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmãtoarele acte administrative fiscale: 
    (...) 
 c) deciziile referitoare la obligatiile de platã accesorii;” 
  
 Din motivele mentionate mai sus, se retine ca Serviciul de solutionare a contestatiilor din 
cadrul D.G.A.M.C. nu se poate pronunta asupra temeiniciei si legalitatii modului de determinare a 
accesoriilor contestate de  catre societate, si prin urmare se va face aplicarea prevederilor art. 186 
alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 26.09.2005, 
coroborate cu prevederile pct. 12.7. din Anexa nr. 1 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din  .G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, care stipuleaza: 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 26.09.2005 
 “(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care 
urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solutionare” 
 Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005 
 “12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru 
care s-a emis decizia , inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
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 Prin urmare Serviciul evidenta analitica pe platitor din cadrul Directiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili va proceda in termen de 30 de zile de la data comunicarii 
deciziei de desfiintare la reanalizarea evidentei pe platitori, care va viza strict aceeasi perioada si 
acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, avand in vedere considerentele prezentei 
decizii si prevederile legale in vigoare aplicabile in speta. 
 
 
 3. In ceea ce priveste contestatia formulata de catre petenta impotriva instiintarii de plata 
nr. ........ din data de ............, intocmita de catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul 
D.G.A.M.C., se retin urmatoarele: 
 In ceea ce priveste competenta de solutionare a Serviciului solutionare contestatii din cadrul 
D.G.A.M.C., art. 179 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata in data de 26.09.2005, prevede: 
 “Art. 179 
 Organul competent 
 (1) Contestatiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de creantã privind datoria vamalã se 
solutioneazã dupã cum urmeazã: 
 (...) 
 b) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, 
datorie vamalã, precum si accesorii ale acestora, al cãror cuantum este sub 500.000 lei (RON), se 
solutioneazã de cãtre organele competente constituite în cadrul respectivelor directii generale de 
administrare a marilor contribuabili; 
 (...) 
 Mai mult pct. 5.1. din Anexa nr. 1 cuprinsa in Ordinul A.N.A.F. nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, stipuleaza: 
 “5. Instructiuni pentru aplicarea art. 178 - Organul competent 
 5.1. Actele administrative fiscale care intra în competenta de solutionare a organelor 
specializate prevazute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, republicat, sunt cele 
prevazute expres si limitativ de lege.” 
 
 Totodata art. 179 alin. (2) din din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata in data de 26.09.2005 coroborat cu prevederile pct. 5.2. din Ordinul A.N.A.F. nr. 
519/2005, stipuleaza: 
 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 26.09.2005 
 “Art. 179 (2)  - Contestatiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solutioneazã de cãtre organele fiscale emitente.” 
 
 Ordinul A.N.A.F. nr. 519/2005 
 “5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de măsuri, decizia privind stabilirea 
răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, notele de 
compensare, înstiintări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului etc.” 
 
 Referitor la 178 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, devenit art. 179 alin. (2) in urma republicarii ordonantei sus mentionate in 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 863/26.09.2005, Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 6 
din 23 septembrie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, 
taxa pe valoarea adăugată si probleme de procedură fiscală, stipuleaza: 
 
 “Prin organ fiscal emitent, în sensul art. 178 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se întelege 
serviciul/biroul/compartimentul emitent al actului administrativ.” 
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 De asemenea pct. 9.8. din Ordinul A.N.A.F. nr. 519/2005 stipuleaza: 
 “9.8. În cazul în care contestatiile sunt astfel formulate încât au si alt caracter pe lângã cel 
de cale administrativã de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente de 
cãtre organul învestit cu solutionarea cãii administrative de atac, dupã solutionarea acesteia.” 
 
 Prin urmare, avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, pentru capatul de cerere 
privind instiintarea de plata nr. ........... din data de ............, contestatia impreuna cu documentele 
anexate de petenta in sutinerea contestatiei, se va inainta spre competenta solutionare serviciului 
emitent al instiintarii de plata contestate, respectiv Serviciului evidenta analitica pe platitori din 
cadrul D.G.A.M.C. 
 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art.186 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata in data de 26.09.2005, se 
 

    DECIDE : 
 

1. Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru capatul de cerere privind capatul de cerere 
privind suma totala de ...................lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente 
contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati, stabilite in sarcina petentei  de 
catre Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C., prin decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent nr. ....... din data de 
............... 

 
2. Desfiintarea partiala a deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 

obligatiilor fiscale din anul precedent nr. ........... in ceea ce priveste dobanzile in suma de ..............lei 
si penalitatile de intarziere in suma de ...........lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale 
retinuta de la asigurati, urmand ca Serviciul evidenta analitica pe platitori din cadrul Directiei 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sa procedeze in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii deciziei de desfiintare la reanalizarea evidentei pe platitori, care va viza strict aceeasi 
perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, avand in vedere considerentele 
prezentei decizii si prevederile legale in vigoare aplicabile in speta. 

 
3. Trimiterea contestatiei formulate impotriva instiintarii de plata nr. ............... din data de 

.............., impreuna cu documentele anexate de petenta in sutinerea contestatiei, spre compenta 
solutionare Serviciului evidenta analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. 

 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi atacata in 
termenul legal la Tribunalul Municipiului Bucuresti. 
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