
DECIZIA  NR.10

Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice Caras-Severin a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Resita prin adresa nr., înregistratã la DGFP CS sub nr., asupra contestatiei formulate
si depuse de cãtre SC SA, privind suma totalã de lei reprezentând:

- TVA;
- contributie  pentru turism;
- contributia pentru asigurãri de sãnãtate datorate de angajator.
Prin contestatia formulatã SC SA se îndreaptã împotriva Deciziilor referitoare la

obligatiile de platã accesorii, aferente obligatiilor fiscale: nr.; nr.; nr.; nr.; nr.; nr.; nr.; nr.,
înregistrate la societate sub nr. acestea fiind emise de Administratia Finantelor Publice
a Municipiului Resita.

Contestatia, înregistratã sub nr. la Directia Generasã a Finantelor Publice Caras-
Severin, a fost depusã în termenul legal prevãzut de art.177, alin.(1) din OG
nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã.

Constatând cã, în spetã, sunt îndeplinite dispozitiile art.175 si 179, alin(1) din OG
nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiuscalã, Compartimentul
Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Caras-
Severin este legal investit sã se pronunte asupra contestatiei formulate de SC SA.

I. SC SA contestã Deciziile referitoare la obligatiile de platã accesorii aferente
obligatiilor fiscale, nr. si nr., ce privesc taxa pe valoarea adãugatã, mentionând cã
debitele din lunile iunie si iulie, au fost achitate iar diferenta de TVA în sumã de lei
înscrisã în Decizia nr., “aferentã lunii iunie, a fost regularizatã în decontul lunii 2005, la
pozitia 9 - Regularizãri - astfel cã, societatea nu datoreazã suma de lei (compusã din
lei si lei)”, sume achitate, dar operate în evidentele Administratiei Finantelor Publice
Resita la accesorii, nerespectându-se, astfel prevederilor OG nr.92/2003,
art.111,alin.2, privind ordinea de stingere a datoriilor.

Aceeasi motivatie o prezintã si la contestatia Deciziilor nr., nr.10300/14.01.2006,
nr., nr., referitoare la contributia pentru turism în sumã de lei, pentru perioada.

Referitor la contributia pentru asigurãri de sãnãtate datorate de angajator,
Deciziile contestate de petentã sunt  nr. si nr., pentru sumele lei aferentã lunii  2005 si
respectiv pentru suma de lei aferentã lunii 2005, contributii ce nu au fost descãrcate,
de asemenea, la debite ci la majorãri si penalitãti. Societatea mentioneazã cã a depus
si o cerere, înregistratã la Administratia Finantelor Publice Resita sub nr., prin care
solicitã sã se facã anumite transferãri de sume achitate eronat, anulând în acelasi timp
si accesoriile aferente calculate, lucru ce nu a fost efectuat în totalitate, cele douã
sume nefiind folosite la achitarea debitelor indicate.

Petenta mai contestã la pct.2 Adresa nr., prin care Administratia Finantelor
Publice Resita a comunicat la cerera acesteia, situatia debitelor restante la bugetul
general consolidat la data de, respectiv la data de.

II.  Administratia Finantelor Publice Resita a emis “Deciziile referitoare la
obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent”, stabilind în



conformitate cu prevederile art.85, lit.c) si art.114 din OG nr.92/2003, republicatã,
privind Codul de procedurã fiscalã, dobânzi si penalitãti de întârziere pentru fiecare
debit existent neachitat în evidentele acesteia.

Astfel, în Decizia nr. privind taxa pe valoare adãugatã, debitul contestat, pentru
care sunt calculate dobânzi de întârziere în sumã de  lei, este de lei, aferente perioadei
iar în Decizia nr., dobânzile de întârziere în sumã de  lei sunt calculate la debitul
contestat de lei pentru aceeasi perioadã.

Referitor la contributia pentru turism, în Decizia nr. 06 debitul contestat, pentru
care sunt calculate dobânzi de întârziere în sumã de lei si penalitãti în sumã de 308 lei,
este de lei,  neachitat fiind în perioada. În Decizia nr., Administratia Finatelor Publice
Resita calculeazã dobânzi de întârziere în sumã de  lei si penalitãti în sumã de lei la
debitul de lei, petenta contestând doar o diferentã de  lei, perioada restantã este
aceeasi. Tot la contributia pentru turism, pentru neachitarea în termenul de  a debitului
în sumã de lei, Administratia Finantelor Publice Resita emite Decizia nr., calculând
dobânzi de întârziere în sumã de  lei si penalitãti în sumã de  lei. Aferentã perioadei, la
debitul de  lei este emisã si decizia nr., calculându-se dobânzi de întârziere în sumã de
lei.

Pentru perioada, referitor la contributia pentru asigurãri de sãnãtate datorate de
angajator, la debitul neachitat în sumã de lei, Administratia Finantelor Publice Resita
emite Decizia nr., calculând dobânzi de întârziere în sumã de  lei si penalitãti în sumã
de lei. De asemenea, aferente debitului de lei sunt calculate dobânzi de întârziere în
sumã de  lei, pentru perioda.

III. Luând în considerare sustinerile contestatoarei, constatãrile organelor fiscale,
documentele existente la dosar, precum si actele normative incidente spetei, se retine:

Cauza supusã solutionãrii este, dacã debitele de TVA, de contributie pentru
turism, de contributie de sãnãtate datoratã de angajator, cu dobânzile de
întârziere si penalitãtile aferente calculate de organele fiscale conform art.85
lit.c) si art.114 din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã
fiscalã, sunt datorate de SC SA

În fapt, SC SA achitã suma de lei la TVA cu chitanta nr., din care se achitã
debitul aferent lunii iulie 2005, scadent în 25.08.2006, iar cu diferenta de  lei se sting
accesorii. Tot la TVA, societatea mai achitã suma de lei cu OP nr., mentionând “01-
debit”, sumã din care s-au stins accesorii conform p.v., si p.v.nr..

La contributia pentru turism, societatea achitã cu chitanta nr., suma de lei, sumã
ce descarcã debitul ce era scadent în 26.07.2005. Cu OP nrse mai achitã suma de lei,
dar conform p.v. nr., Administratia Finantelor Publice Resita descarcã toatã suma la
accesorii.

În luna octombrie 2005, societatea achitã la contributia pentru turism, de trei ori
sume diferite, si anume:

- lei cu chit. nr.;
- lei cu chit. nr.;
- lei cu chit. nr..
Cu aceste sume au fost stinse doar accesorii, calculate prin p.v. nr. si prin p.v.

nr..



În data de prin N.C. nr. a Trezoreriei Resita se compenseazã suma lei, tot la
contributia pentru turism,  sumã ce a stins accesorii calculate conforn p.v. nr. în
valoare de lei si o diferentã a debitului aferent lunii iunie 2005 în valoare de  lei. Cu
chitanta nr., petenta mai achitã suma de lei, la aceeasi contributie pentru turism, sumã
ce a stins un debit si nu accesorii.

 Referitor la contributia de sãnãtate datoratã de angajator, societatea achitã
suma de lei cu chitanta nr., sumã ce a stins un debit reastant din anul 2003, iar în
achitã suma de lei, sumã ce a stins tot un debit restant din anul 2003.

În drept, sunt incidente prevederile OG nr.92, republicatã, privind Codul de
procedurã fiscalã, art.111, referitoare la ordinea stingerii datoriilor, care prevede:

“(1) Dacã un contribuabil datoreazã mai multe tipuri de impozite, taxe,
contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevãzute la art.21, alin.(2),
lit.a), iar suma plãtitã nu este suficientã pentru a stinge toate datoriile, atunci se
stinge creanta fiscalã stabilitã de contribuabil conform numãrului de evidentã  a
plãtii înscris pe ordinul de platã pentru Trezoreria Statului.”

În documentele de platã anexate la dosarul contestatiei privind plata atât a TVA,
a contributiei pentru turism cât si a contributiei de sãnãtate datoratã de angajator, în
numãrul de evidentã a plãtii este precizatã achitarea debitului, grupul de cifre 01,
inclus înaintea lunii penru care se efectueazã plata.

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, atunci când contribuabilul nu
stabileste creanta fiscalã ce urmeazã a fi stinsã este prevãzutã la acelasi articol,
alin.(2):

“a) sume datorate în contul ratelor din graficele de platã a obligatiilor
fiscale, pentru care s-au aprobat esalonãri si/sau amânãri la platã, precum si
dobânzile datorate pe perioada esalonãrii si/sau amânãrii la platã si calculate
conform legii;

b) obligatii fiscale principale cu termene de platã în anul curent, precum si
accesoriile acestora, în ordinea vechimii;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului
precedent, în ordinea vechimii, pânã la stingerea integralã a acestora;

d) dobânzi, penalitãti de întârziere aferente obligatiilor fiscale prevãzute la
lit.c)”.

În contextul celor prezentate, la taxa pe valoarea adãugatã, suma de lei, achitatã
cu chitanta nr., stinge corect debitul lunii iulie 2005, conform decontului de TVA aferent
respectivei luni, în sumã de lei, iar diferenta de lei, contestatã de petentã, stinge
dobânzi si penalitãti, asa cum prevede lit.b): “[...] precum si accesoriile acestora, în
ordinea vechimii”.

De asemenea, cu OP nr., societatea achitând suma de lei, cu mentiunea “01
debit”, trebuia stinsã diferenta  de lei, aferentã debitului lunii noiembrie, conform
prevederilor legale prezentate mai sus, nu accesorii, ca atare, din Decizia nr., se
admite suma de lei, reprezentând diferentã de TVA.

Privind contributia pentru turism, plãtile efectuate de petentã cu precizarea “01
debit” în numãrul de evidentã al plãtii, au fost urmãtoarele:

- lei - chitanta nr.;
- lei - OP nr.;



- lei - chitanta nr.;
- lei - chitanta nr.;
- lei - chitanta nr.;
- lei - nota cont. nr., Trezoreria Resita;
- lei - chitanta nr..
La emiterea deciziilor mentionate si contestate de petentã, Administratia

Finantelor Publice Resita, nu a tinut cont de precizarea societãtii, stingând la accesorii
o parte din sumele de mai sus, achitate pentru debite, si anume: lei, lei, lei, lei.

Urmare celor mentionate, în baza prevederilor art.111 din OG nr.92/2003,
republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã, “[...] iar suma plãtitã nu este
suficientã pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscalã stabilitã
de contribuabil conform numãrului de evidentã a plãtii înscris pe ordinul de platã
pentru Trezoreria Statului”, sumele contestate de petentã din Decizia nr. - diferenta
de  lei, Decizia nr. - suma de lei, Decizia nr. - suma de lei, si Decizia nr. - suma de lei,
se admit.

Referitor la sumele  de lei si de lei, reprezentând  contributia pentru asigurãri de
sãnãtate datorate de angajator, contestate din Deciziile nr. si respectiv nr., emise de
Administratia Finantelor Publice Resita, desi, numãrul de evidentã al plãtii se referea la
achitarea debitelor curente, acestea  au fost  descãrcate în contul debiteor restante din
anul 2003.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, la art.111, alin.(1), din
OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã, trebuiau stinse
creantele fiscale stabilite de contribuabil conform numãrului de evidentã al plãtii înscris
pe documentul de platã.

Pentru considerentele prezentate în cuprinsul deciziei si în temeiul prevederilor
art.181 si 186(1) ,(2) din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã
fiscalã, se

DECIDE

1. Admiterea partialã a contestatiei formulate de SC SA pentru sumele
urmãtoare:

- lei - - reprezentând TVA;
- lei - - reprezentând  contrib. pentru asigurãri de sãnãtate datorate de angajator;
- lei - Decizia nr. - reprezentând contrib. pentru asigurãri de sãnãtate datorate de

angajator;
- lei - Decizia nr. - reprezentând contrib.  pentru turism;
- lei - Decizia nr. - reprezentând contrib. pentru turism;
- lei - Decizia nr. - reprezentând contrib. pentru turism;
- lei - Decizia nr. - reprezentând contrib. pentru turism.

Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Caras-severin, Sectia Contencios-Administrativ, în
termen de 30 de zile de la data comunicãrii, conform prevederilor legale-


