
   

Ministerul  Finan\elor Publice  -  Agen\ia Na\ional` de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a fost sesizat` de  Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila –
Serviciul  de Eviden\`  Pl`titori  Persoane  Juridice  ]i  Fizice, prin  adresa
nr........../...........2009,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr........./..............2009, asupra  contesta\iei formulat` de  P.F.A. …..............
împotriva Deciziei nr........./................2009  referitoare la  obliga\iile de plat`
accesorii  aferente  obliga\iilor fiscale,  [ntocmit` de  organele  fiscale  din
cadrul Administra\iei Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila. 

P.F.A. …............  are  sediul  în  municipiul  Br`ila,  strada
…......................., nr...., bloc........., sc....., ap...........]i se identific` prin CNP
…................................. 

D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila,  verificând îndeplinirea  condi\iei de
procedur` prev`zut` de  art.206  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu  modific`rile ]i  complet`rile
ulterioare,  a  constatat  c` aceast`  contesta\ie  poart` o  semn`tur`
(confirmat` cu ]tampila Corpul Exper\ilor Contabili ]i Contabili Autoriza\i din
Rom@nia – EXPERT CONTABIL …............ – Nr................. ) [n original, a
P.F.A. …................... 

Obiectul  ţcontesta iei formulat` de  P.F.A.  ….................... [l
constituie debitele totale din Decizia  nr.........../...................2009 referitoare
la  obliga\iile de plat` accesorii  aferente  ţobliga iilor fiscale,   întocmit` de
Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila în sum` de …...........
lei, dup` cum urmeaz` :

- ….. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
  sociale datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale de 
  asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
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- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- ….. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i.
Cum Decizia nr..........., [ntocmit` [n data de …...........2009, a

fost  comunicat`  persoanei  fizice  cu  scrisoarea  recomandat`  nr......  ]i
primit`  [n  data  de  ….......2009,  iar  contestatoarea  a  depus  contesta\ia
[nregistrat`  sub  nr.............,  [n  data  de  ….......2009  la  Administra\ia
Finan\elor  Publice  a  Municipiului  Br`ila,  se  constat` c`,  aceasta a  fost
depus` în termenul prev`zut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul  de  procedur` fiscal`,  republicat` în  anul  2007,  cu  modific`rile ]i
complet`rile ulterioare.
       Constatând c`, [n spe\`, sunt [ntrunite  condi\iile prev`zute de
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu modific`rile
]i  complet`rile ulterioare,  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila este  competent` s`
solu\ioneze contesta\ia formulat` de P.F.A. …..........

I.Contesta\ia este formulat` de ăc tre P.F.A. …............ împotriva
Deciziei  nr.........../.............2009 referitoare la  ţobliga iile de plat` accesorii
aferente obliga\iilor fiscale, pentru suma de …......... lei, cu titlu de major`ri
de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri sociale datorat` de angajator,
contribu\iei  individuale  de  asigur`ri  sociale  re\inut`  de  la  asigura\i,
contribu\iei pentru asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator ]i contribu\iei
pentru asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i eronat calculat`.

Persoana  fizic`  autorizat`  solicit`  admiterea  contesta\iei  ]i
anularea deciziei de impunere pentru urm`toarele motive : 

- prin O.G. nr.35/2006 pentru modificarea ]i completarea O.G.
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`,  se  prevede
obliga\ia [nregistr`rii fiscale a persoanelor fizice care desf`soar` activit`\i
economice  [n  mod  independent  sau  exercit`  profesii  libere  [n  vederea
atribuirii de c`tre organul fiscal competent a unui cod de [nregistrare fiscal`;

-[ncep@nd cu data de 01.01.2007, [n rela\iile cu partenerii  de
afaceri  ]i  cu  organul  fiscal,  contribuabilii  utilizau  codul  de  [nregistrare
fiscal`, iar codul numeric personal era utilizat pentru declararea impozitului
pe veniturile proprii;

- potrivit dispozi\iilor art.78 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, organul fiscal are obliga\ia organiz`rii eviden\ei pl`titorilor
de  impozite,  taxe,  contribu\ii  ]i  alte  sume  datorate  la  bugetul  de  stat,
bugetul  asigur`rilor sociale de stat,  bugetul  asigur`rilor  pentru somaj  ]i
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s`n`tate care con\in datele de identificare a contribuabililor, categoriile de
obliga\ii fiscale de declarare, potrivit vectorului fiscal;

-  tot  potrivit  art.78  alin.(3)  din  O.G.  nr.92/2003,  datele  din
registrul  contribuabililor  pot  fi  modificate  ori  de  c@te  ori  se  constat`  c`
acestea  nu  corespund  st`rii  de  fapt  reale  ]i  vor  fi  comunicate
contribuabililor ;

-  organul  fiscal  avea  obliga\ia  s`  [nregistreze  codul  de
identificare fiscal` al persoanei fizice autorizate ]i s` fac` toate opera\iunile
care au avut loc [ncep@nd cu data de 01.01.2007 ]i astfel,  culpa c` s-a
ajuns la aceast` situa\ie [n luna ..............2009 este a organului fiscal.  

II.  Decizia  nr........../...............2009  referitoare  la  obliga\iile  de
plat` accesorii aferente   obliga\iilor fiscale a fost [ntocmit` [n temeiul art.88
lit.c)  ]i  art.119  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile  ulterioare,  pentru  plata  cu  [ntarziere  a  impozitelor,  taxelor,
contribu\iilor sociale ]i a altor venituri ale bugetului general consolidat prin
care  s-au  calculat  accesorii  de  c`tre  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  -  A.F.P.  a
Municipiului Br`ila ]i privesc suma de …......... lei, dup` cum urmeaz` :

- ….lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
  sociale datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale de 
  asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i.

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organelor  fiscale,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la
dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se re\ine :

Cauza  supus`  solu\ionarii  cu  care  a  fost  investit`  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila,  este  s`  se  pronun\e  dac`  contestatoarea  datoreaz`
major`rile de [nt@rziere [n sum` de …........ lei calculate prin  Decizia nr.
…...../............2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii  aferente
obliga\iilor fiscale, [n condi\iile [n care obliga\iile fiscale [n sum` de ….. lei,
aferente lunii …............ 2006 au fost virate cu chitan\`, [n termen legal [n
….............. 2007, pe numele P.F.A. …............., cod fiscal ]i nu cod numeric
personal. 
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{n fapt, se re\ine c` P.F.A. …............ a contestat major`rile de
[nt@rziere [n sum` de …........... lei, deoarece [n data de …...........2007 a
efectuat viramentele reprezent@nd contribu\ia de asigur`ri sociale datorat`
de  angajator,  contribu\ia  individual`  de  asigur`ri  sociale  re\inut`  de  la
asigura\i, contribu\ia pentru asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator ]i
contribu\ia  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate re\inut`  de  la  asigura\i  aferente
luna  …...........  2006  cu  chitan\`  pe  numele  P.F.A.  ….............   cod  de
identificare fiscal` …...... ]i nu pe cod numeric personal …..................... 

{n  drept,  cauza  []i  g`se]te  solu\ionarea  [n  prevederile  art.6,
art.7 ]i art.76 din O.G.nr.92/2003, republicat` [n anul 2005, precum :

“ART.6
Exercitarea dreptului de apreciere

ţ ţ şOrganul   fiscal   este   îndreptã it s` aprecieze, în limitele atribu iilor i competen\elor ce îi
ş ţrevin,  relevan\a  st`rilor  de  fapt  fiscale  i  s`  adopte  solu ia  admisã  de  lege,  [ntemeiat`  pe constatãri

complete asupra tuturor împrejurãrilor edificatoare în cauza.
ART.7
Rolul activ

ş ţ ş ţ(1) Organul fiscal în tiin eazã contribuabilul asupra drepturilor i obliga iilor ce îi revin în
şdesfã urarea procedurii potrivit legii fiscale.

ţ ţ ş(2) Organul fiscal este îndreptã it sa examineze, din oficiu, starea de fapt, s` ob inã i s`
ţ ş ţutilizeze  toate  informa iile  i  documentele  necesare  pentru  determinarea  corect`  a  situa iei  fiscale  a

ş ţcontribuabilului. În analiza efectuatã organul fiscal va identifica i va avea în vedere toate circumstan ele
edificatoare ale fiecãrui caz.

ţ ş(3) Organul fiscal are obliga ia sa examineze în mod obiectiv starea de fapt, precum i s`
ţ ş ţîndrume contribuabilii pentru depunerea declara iilor i a altor documente, pentru corectarea declara iilor

sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.
ş ţ(4)  Organul  fiscal  decide  asupra  felului  i  volumului  examin`rilor,  în  func ie  de

ţ şcircumstan ele  fiecãrui  caz  în  parte  i  de  limitele  prevãzute  de  lege.
ţ(5)  Organul  fiscal  [ndrum`  contribuabilul  în  aplicarea  prevederilor  legisla iei  fiscale.

Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitãrii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal.” 
...
ART.76
Registrul contribuabililor

ţ ţ(1) Organul fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscalã
ţ şorganizeazã evidenta plãtitorilor de impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate la bugetul de stat,

ţbugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului na ional unic de asigurãri sociale de sãnãtate,
ş ţbugetul asigurãrilor pentru omaj, în cadrul registrului contribuabililor, care con ine:

a) datele de identificare a contribuabilului;
ţb) categoriile de obliga ii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal;

ţcategoriile de obliga ii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului
ţfinan elor publice;

ţ ţc) alte informa ii necesare administrãrii obliga iilor fiscale.
ţ(2) Datele prevãzute la alin. (1) se completeazã pe baza informa iilor comunicate de

ţ ţ ţ şcontribuabili, de oficiul registrului comer ului, de serviciul de evidenta a popula iei, de la alte autoritã i i
ţ şinstitu ii, precum i din constatãrile proprii ale organului fiscal.

(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constat`
şca acestea nu corespund stãrii de fapt reale i vor fi comunicate contribuabililor.

....”

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul
de  solu\ionare  a  contesta\iilor  re\ine  c`  P.F.A.  …...........  cod  numeric
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personal  …..............,  a  depus  la  Administra\ia  Financiar`  a  Municipiului
Br`ila, Declara\ia privind obliga\iile de plat` la bugetul general consolidat
pentru  luna  …............  2006,  cod  100,  sub  num`rul  de  [nregistrare
…............./.............2007, [n care a eviden\iat ca obliga\ie de plat` pentru
contribu\ia  de  asigur`ri  sociale  datorat`  de  angajator  suma  de  ….  lei,
contribu\ia individual` de asigur`ri sociale re\inut` de la asigura\i suma de
….. lei, contribu\ia pentru asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator suma
de  …........  lei  ]i  contribu\ia  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate  re\inut`  de  la
asigura\i  suma de ….......... lei.

{n  conformitate  cu  prevederile  art.69  alin.(e)  din  O.G.
nr.92/2003, republicat` [n anul 2005, articol rectificat prin O.G.nr.35/2006,
persoanele fizice care desf`]oar` activit`\i economice [n mod independent
sau  exercit`  profesii  libere  au  obliga\ia  de  [nregistrare  fiscal`  solicitat`
organului fiscal competent. 

P.F.A.  …...........,  [n  conformitate  cu  baza  legal`  amintit`,  a
depus la organul fiscal, respectiv la D.G.F.P. Jude\ul Br`ila, sub num`rul de
[nregistrare  …....../...............2006,  Declara\ia  de  [nregistrare  fiscal`  -
Declara\ie  de  men\iuni  pentru  persoane  fizice  care  desf`soar`  activit`\i
economice [n mod independent sau exercit` profesii libere, cod 070, prin
care  solicit`  eliberarea  codului  de  [nregistrare  fiscale.  Astfel,  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila  a  emis  pentru  …..................  –  Birou  expert  contabil
certificatul  de  [nregistrare  fiscal`  seria  ….  nr..................  -  cu valabilitate
[ncep@nd cu data de …..............2007.     

Toate  obliga\iile  de  plat`,  cu  titlu  de  contribu\ii  aferente  lunii
…...........2006, conform declara\iei  depuse, au fost achitate [n Trezoreria
Municipiului Br`ila  cu chitan\a …......../...............2007, [n termen legal, de
P.F.A.  …...........,  cod  de  identificare  fiscal`  …..........,  [n  loc  de
C.N.P.........................

{ncep@nd cu data de 01.01.2007, pentru codul de identificare
fiscal`  eliberat  pentru  …..........  –  Birou  expert  contabil  cu  valabilitate
[ncep@nd cu data de 01.01.2007, organul fiscal teritorial a [ntocmit o alta
eviden\` pe platitor ]i astfel, [n mod eronat, obliga\iile de plat` aferente lunii
…................ 2006 au fost [nregistrate [n eviden\a pe pl`titor, pe cod fiscal ]i
nu pentru codul numeric personal care avea valabilitate p@na la data de
31.12.2006. 

Organul fiscal teritorial, f`r` s`  aprecieze  [n limita atribu\iilor ]i
competen\e\or ce [i reveneau, starea de fapt fiscal` a contribuabilului ]i f`r`
s`  adopte  solu\ia  corect`,  a  [nregistrat  plata  efectuat`  pentru  luna
…...............  [n  alta  eviden\`  pe pl`titor,  respectiv  pe  cod de  identificare
fiscal`.  Astfel,  [n  eviden\a  pe  pl`titor  a  P.F.A.  …..................  CNP
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…..................  [n care au fost  [nregistrate obliga\iile  de plat`  pentru luna
…............ 2006 ]i pentru care au fost f`cut` viramentele [n termenul legal
pe data de …...........2007, nu au mai fost operate pl`tile efectuate.

Ca urmare, far` s` fac` modific`rile din oficiu, pentru stabilirea
corect` a st`rii de fapt fiscale a contribuabilului, organul fiscal teritorial a
emis  Decizia  nr............./................2009  referitoare la  obliga\iile de plat`
accesorii aferente ţobliga iilor fiscale,  pentru suma de ….........lei, dup` cum
urmeaz` : …..... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri
sociale datorat` de angajator,  ….........lei,  major`ri  de [nt@rziere aferente
contribu\iei individuale de asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i, ….......
lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru asigur`ri de s`n`tate
datorat`  de  angajator  ]i  …........  lei,  major`ri  de  [nt@rziere  aferente
contribu\iei pentru asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i.  
 Av@nd  [n  vedere  cele  precizate  mai  sus,  prevederile  legale
aplicabile  [n spe\`,  motiva\iile  ]i  documentele  depuse la  dosarul  cauzei,
Serviciul de Solu\ionare a Contesta\iilor re\ine c`, actul administrativ fiscal
atacat  care  stabile]te  ]i  individualizeaz` obliga\iile  de  plat`  accesorii  [n
sarcina contribuabilului este lipsit de efecte [n ceea ce prive]te dreptul de
crean\a al statului asupra patrimoniului acestuia.

Ca urmare, contestatia P.F.A. ….............…............ se prive]te
ca [ntemeiat`  pentru  suma de  …........  lei  cu  titlu  de  accesorii  aferente
contribu\iei  de  asigur`ri  sociale  datorat`  de  angajator,  contribu\iei
individuale de  asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i, contribu\iei pentru
asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator ]i contribu\iei pentru asigur`ri
de s`n`tate re\inut` de la asigura\i, pe motiv ca nu exist` obliga\ii de plat`
la  aceste  contribu\ii,  iar  dreptul  de  crean\`  fiscal`  ]i  obliga\iile  fiscale
corelative iau na]tere numai [n momentul [n care exist` baz` de impunere.
Pe cale de consecin\` se anuleaz` [n totalitate  Decizia nr................  din
data de ..............2009 referitoare la obliga\iile de plat` accesorii aferente
obliga\iilor fiscale.

Pentru considerentele ar`tate ]i  [n temeiul  art.209,  art.210 ]i
art.216  alin.(1)  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se

         D E C I D E :

Admiterea  total`  a  contesta\iei  formulat`  de  P.F.A.
….................  ]i  anularea  total`  a  Deciziei  nr............../............2009
referitoare la obliga\iile de plat` accesorii aferente  obliga\iilor fiscale emis`
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de D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Administra\ia Fina\elor Publice a Municipiului
Br`ila cu sediul [n Br`ila, strada Delfinului nr.1, pentru suma total` de ........
lei, din care :

- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
  sociale datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale de 
  asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
  asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i.
{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de

procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2) din acela]i act normativ, la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.  
 
                          
                                      DIRECTOR  COORDONATOR,
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