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Nr.564/IL/2011

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice..a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice ..,  prin adresa nr. 
.. cu privire la contestatia formulata de Asociatia ......, cu sediul in Judetul 
.., loc ..,..nr...,CUI.. .

Contestatia a fost formulata  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii ....in data de ...  pentru suma totala de ... lei reprezentand 
accesorii aferente :
− impozit pe veniturile din salarii ......................................................... lei
− impozit pe venit din alte surse............................................................. lei
− contributie asigurari sociale datorata de angajator......................... lei
− contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la 

asigurati........................................................................................ .. lei
− contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

datorata de angajator......................................................................... lei
− contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator ........... lei
− contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj  retinuta  de  la 

asigurati.............................................................................................. lei
− contributia  angajatorilor  pentru  Fondul  de  garantare  pentru  plata 

creantelor sociale........................................................................ lei
− contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator .... lei
− contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati.... lei
− contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane  fizice  sau 

jurudice............................................................................................... 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 comunicarii deciziei 
contestate  respectiv ..., potrivit semnaturii de primire  de pe actul atacat 
aflat  in copie la dosarul cauzei si data inregistrarii contestatiei la organul 
fiscal, respectiv  ... conform stampilei de pe contestatia aflata in original la 
dosarul cauzei.

Directia  Generala  a Finantelor  Publice ..  prin  Biroul  de solutionare 
contestatii, 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. Asociatia ...contesta masurile dispuse prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr ...  prin care au fost stabilite in sarcina sa 
accesorii de plata in suma de ... lei.Totodata  ....contesta si modul de calcul 
cuprins in decizie,motivul fiind faptul ca sumele au fost virate la timp dar 
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declaratiile nu au fost depuse in in perioada februarie .. – decembrie .. si 
martie ....
      In spijinul sau, Asociatia ... ,depune copii de urmatoarele ordine de plata
-   nr... in suma de.... lei reprezentand  CAS  angajator 
-   nr. .in suma de ... lei CASS angajator 
-   nr...in suma de .. lei reprezentand somaj angajator 
-   nr.. in suma de ... lei rcprezentand impozit pe venit din salarii 
-   nr. .. in suma de ..lei reprezentand cass asigurati 
-   nr. ..in suma de .. lei repezentand cas asiguratii
-   nr.. in   suma de .. lei reperezentand contrb.ptr.acid.si boli prefesionale 
-   nr. .. in suma de .. lei repezentand somaj asigurati 
-   nr  .. in suma de .. lei reprezentind pentru concedii si indemnizatii 
-   nr.. in suma de ..lei reprezentand cas angajator 
-   nr. .. in suma de ..lei reperezentand cass angajator 
-    nr. .. in suma de ..lei reprezentand impozil venit din salarii 
-    nr.  .. in suma de   ... lei reperezenatand somaj angajator 
-  nr. .. in suma de ... lei reprezentand cas asigurati 
-  nr.  .. in sumade ... lei reprezentand cass asigurati 
-  nr. .. in suma de ... lei contrib..la fond accid.si boli prof. 
-  nr.  .. in surna de ... lei reprezentand contr. somaj asig
in luna... au fost depuse obligatiile de piata aferente luni octombrie dupa 
cum urmeaza:
-nr... in suma de .. lei reprezentand cass angajator
- nr... in suma de .. reprezentand cas angajator
- nr... in suma de ... lei reprezentand  impozit pc venit din salarii
- nr... in suma de..lei reprezentand cas asigurati
- nr. .. in suma de ..lei reprezentand  contr. la fond accid. si boli prof.
-nr...in suma de ... lei reprezentand  contrib.sigurati somaj
-nr... in suma de ..lei reperezentand concedii si indemnizatii

In data de 16 octombrie .. au fost depuse obligatiile de plata aferente 
luni septembrie ..dupa cum urmeaza:
 -nr... in suma de ...reprezentand cas angajator 
 -nr... in suma de...ei reprezentand cass angajator 
 -nr..in suma de ...lei reprezentand somaj asigurati 
 -nr... in suma de...lei reperezentand impozitpc venit din salarii 
 -nr... in suma de... lei reprezentand cas asigurati 
 -nr... in suma de ...lei reprezentand cass asigurati 
 -nr....in suma de ... lei reperezentand fod rise si accid. 
 -nr... in suma de ... lei reperezentand somaj angajator. 
 -nr... in suma de ... lei rcprezentand concedii si indemnizati

In data de 6 septembrie...au  fost virate obligatiile de plata aferente 
luni august...dupa cum urmeaza:
 -nr... in suma de ... lei reprezentant cas angajator 
 -nr...in suma de ...cass angajator 
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 -nr... in suma de .. lei reprezentand somaj angajator 
 -nr.. in suma de...ei reprezentand impozit pe venit din salarii 
 -nr... in suma de...ei reprezentand cass asigurati 
 -nr... in suma de ... lei reprezentand cas asigurati 
 -nr... in suma de .. lei reprezentand somaj asigurati 
 -nr... in suma de ..lei reprezentand accidente si boli prof.
In data de 08 august .. au foste depuse obligatiile de plata aferente luni iulie 
.... dupa cum urmeaza:
 -nr... in suma de .. lei reprezentand cass angajator 
 -nr... in suma de .. lei reprezentand cas angajator 
 -nr... in suma de ..lei reprezentand impozit pe venit din salarii 
 -nr... in suma dc .. lei reprezentand somaj angajator 
 -nr... in suma de..lei reprezentand cass asigurati 
 -nr.. in sumade .. lei reprezentand  cas asigurati 
 -nr... in suma de .. lei reprezentand somaj asigurati 
- nr... in suma de .. lei reprezentand cotr.pt.accid.si boli prof.

In data de ... au fost achitate obligatiile de plata aferenete luni iunie .. 
dupa cum urmeaza :                '
-nr. . in suma de .. lei reprezentand cass angajator 
-nr. .. in suma de .. lei reprezentand cas angajator 
-nr... in suma de .. lei reprezentand impozit venit din salarii 
-nr... in suma de .. lei reprezentand contrib.somaj angajator 
-nr... in sumade .. reprezentand contrib.asiig.soc.angajati 
-nr... in suma de .. reprezentand cass asigurati 
-nr.. in suma de .. fond accidente si boli prof. 
-nr... in suma de .. lei contrib.individ.somaj asig. 
-nr... in suma de .. lei reprezentatand concedii si indemnizatii

In data de ... au fost achitate obligatiile de plata aferente luni mai .. 
dupa cum urmeaza :
-nr... in suma de .. lei reprezentand concedii si indemnizatii 
-nr... in suma de ..lei reprezentand conlributii somaj asigurati 
-nr... in suma de ... lei reprezentand contibutii cass asigurati 
-nr... in sumade .. lei reprezentand cotrib.asigurati cas 
-nr... in suma de .. lei reprezentand cas angajator 
-nr... in sumade .. lei reprezentand cass angajator 
-nr.. in suma de .. lei reprezentand contrib.somaj angajator 
-nr... in suma de .. lei reprezentand impozit venit din salarii

In data de ... au fost achitate obligatiile aferente luni aprilie .. dupa 
cum urmeaza
-nr... in suma dc.. lei reprezentand concedii si indemnzatii
-nr... in sumade ... lei reprezentand cocedii si boli prof.angajator
-nr... in suma de..lei reprezentand somaj asigurati
-nr... in suma de .. lei reprezentand cass asigurati
-nr... in suma de ... lei reprezentand cas asigurati
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-nr... in suma de .. lei reprezentand somaj angajator
-nr... in suma de .. lei reprezentand impozit pe venit din salarii
-nr... in suma de ... lei reprezentand cass angajator
-nr... in suma de .. lei reprezentand cas angajator

In data de ... au fost achitate sumele aferente luni martie ..... dupa 
cum urmeaza :
-nr... in suma de.. lei reprezentand cass asigurati
-nr... in suma de .. lei reprezentand conrib.pivind accid. si boli prof,   
-nr... in suma de .. lei reprezentand cas asigurati
-nr... in sumade ..lei reprezentand somaj asigurati
-nr... in suma de..ei reprezentand fond garantare sal. 
-nr... in suma de .. lei reprezentand somaj angajator 
-nr... in suma de .. lei reprezentand cass angajator    
-nr... in suma de ... lei reprezentand impozit venit din salarii
-nr...in suma de .. lei reprezentand contiributn cas asigurati

Asociatia Judeteana de Fotbal ...  specifica ca   avand in vedere ca 
toate  obligatiile  au  fost  depuse  in  termen  solicita  a  lua  o  masura  mai 
oneroasa deoarece ca si entitate  veniturile sunt din cotizatiile ce le achita 
echipele de fotbal din judet.

II. Administratia Finantelor Publice ...,in referatul cu propuneri de 
solutionare a contestatiei nr ..., formuleaza urmatorul punct de vedere:

A.F.P.  ...  precizeza  faptul  ca  declaratiile  fiscale  aferente  perioadei 
ianuarie ..  – noiembrie ..  si  februarie ...  apar in evidenta fiscala ca fiind 
depuse de  Asociatia Judeteana de Fotbal Ialomita in data de ...

Datoriile  catre  bugetul  general  consolidat  cuprinse  in  declaratiile 
fiscale aferenta perioadei ianuarie .. – noiembrie .. si februarie ... insumau 
...  lei.  Asociatia Judeteana de Fotbal  ...  plateste suma de ...  lei  conform 
documentelor de plata anexate in contul datoriilor cuprinse in declaratiile 
fiscale.

Deoarece la data platii  in evidentele pe platitor nu erau transferate 
creantele  declarate,  sumele  virate  au stins  debite  inscrise  in  declaratiile 
ulterioare.

In momentul transferului creantelor in evidenta,stingerea acestora s-a 
efectuat  cu  sumele  cu  sumele  ramase  nedistribuite  din  platile  ramase 
neutilizate din conturile unice.

La finele fiecarei luni din anul .. respectiv .. Asociatia Judeteana de 
Fotbal... inregistreaza pe fiecare sursa ,sume neutilizate si nu figureaza cu 
obligatii neachitate.

A.F.P.  ...  precizeaza  ca  din  cele  prezentate  mai  sus  rezulta  ca 
Asociatia Judeteana de Fotbal...  nu a depus la termen declaratiile  fiscal 
aferente perioadei  ianuarie ..  – noiembrie ..si  februarie ..  ,  dar  a achitat 
intreaga suma datorata  la scadenta obligatiilor fiscale.
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 A.F.P.  ...  specifica faptul  ca Decizia contestata a fost  generata ca 
urmare a depunerii cu intarziere a declaratiilor fiscale mentionate mai sus si 
nu ca urmare a neachitarii la termenul de plata catre debitor a obligatiilor de 
plata pentru care sa se datoreze dupa acest termen majorari de intarziere 
conform art. 119 si 120 din OG 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala.

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

In vederea solutionarii contesatiei organul de solutionare  a solicitat 
de la A.F.P. ...cu adresa nr. ... urmatoarele documente:
- anexa la Decizia nr. ...din care sa rezulte pentru ce    declaratii fiscale au 
fost calculate accesorii.
 -copii  de pe declaratiile  fiscale la  care se  face referire  in   contestatia 
depusa de  Asociatia Judeteana de Fotbal .. si inregistrate la A.F.P. ... la 
data de ... aferente perioadelor ianuaria-noiembrie .. si luna februarie ...
-  copie  de  pe  confirmarea  de  primire  de  catre  Asociatia  Judeteana  de 
Fotbal .. a Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. .....

       Prin adresa de raspuns inregistrata sub nr. ... A.F.P. ... depune la 
dosarul contestatiei documentele solicitate ,respectiv :

      - Declaratii privind obligatiile de plata la bugetul statului, cod 100, nr. 
... pentru luna ... pentru luna.. pentru luna ...  pentru luna ..  pentru luna .. 
pentru luna .. pentru luna ...  pentru luna ... pentru luna ..   pentru luna .. 
pentru  luna  ..   pentru  luna  ...si  declaratia  privind  obligatiile  de  plata  la 
bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale ...
-anexa la Decizia nr. ...
-  dovada  luarii  la  cunostinta  de  catre  contribuabil  a  deciziei  de  calcul 
accesorii nr.... emisa in urma  solicitarii Certificatului de atestare fiscala nr. 
... din data de ... eliberat catre petent.

Prin adresa nr... organul de solutionare a contestatiei  a solicitat de la 
Asociatia Judeteana de Fotbal  ...copii  de pe Declaratiile  fiscale aferente 
perioadei Februarie-Noiembrie .., Martie .. si Noiembrie ...

  Prin adresa de raspuns inregistrata sub nr ... Asociatia Judeteana de 
Fotbal ...depune copii de pe declaratiile fiscale 100 dupa cum urmeaza; ... 
depusa in data de ..,... depusa in data de ... depusa in data de ... ...depusa 
in data de ... depusa in data de ... depusa in data de ... ..depusa in data de 
...depusa in data de .... depusa in data de ... depusa in data de .. ... depusa 
in data de ... depusa in data de ...si  ... depusa in data de ...copie de pe 
extrasul de cont nr. ...din data de ...,copie de pe chitanta nr... nr. .. in suma 
de .. lei din data de ... somatie si titlu executoriu nr. ... in suma de... lei.

In fapt, in urma solicatarii Certificatului de atestare fiscala nr. .. din 
data  de  ...de  catre  Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  ...,   A.F.P.  ...  emite 
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Decizia  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ..  din  data  de 
...,confirmata  de  petent  in  data  de  ..  pentru  suma  totala  de  ..  lei 
reprezentand accesorii aferente :
-   impozit pe veniturile din salarii ....................................................... lei
− impozit pe venit din alte surse...............................................................lei
− contributie asigurari sociale datorata de angajator..........................lei
− contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la 

asigurati........................................................................................ ... lei
− contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

datorata de angajator.........................................................................lei
− contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator ............ lei
− contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj  retinuta  de  la 

asigurati...............................................................................................lei
− contributia  angajatorilor  pentru  Fondul  de  garantare  pentru  plata 

creantelor sociale.................................................................................. lei
− contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator .... lei
− contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati...... lei
-  contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane  fizice  sau 
jurudice............................................................................................... lei

 Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  ..  depune  in  data  de  ...,conform 
datelor  A.F.P.  ..,  Declaratiile  fiscale  privind  obligatiile  de plata  la  bugetul 
statului aferente perioadei Februarie .. -Noiembrie .. ,Martie .., si in data de 
...  Declaratiile fiscala privind obligatiile de plata la bugetul statului cod 100 
si 102 aferente  lunii Noiembrie ...

 Asociatia Judeteana de Fotbal ... contesta decizia emisa de A.F.P. .. 
si invoca in sustinere faptul ca a achitat in termenul legal toate obligatiile 
fiscale la care face referire Decizia contestata si anexeaza in sustinere copii 
de pe ordinele de plata aferente perioadei contestate.

A.F.P.  ...  specifica  faptul  ca  Decizia  contestata  a  fost  generata  ca 
urmare a depunerii cu intarziere a declaratiilor fiscale mentionate mai sus si 
nu ca urmare a neachitarii la termenul de plata catre debitor a obligatiilor de 
plata pentru care sa se datoreze dupa acest termen majorari de intarziere 
conform art. 119 si 120 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala.

Organul  de  solutionare   a  contestatiilor,  analizand  intreaga 
documentatie aflata  la dosarul contestatiei constata ca societatea depune 
Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul  general  consolidat dupa 
cum urmeaza:Declaratia 100 nr ... aferenta perioadei Februarie ..,Declaratia 
100 nr ...aferenta perioadei Martie ..,Declaratia 100 nr ... aferenta perioadei 
Aprilie ..,Declaratia 100 nr ... aferenta perioadei Mai ..,Declaratia 100 nr ... 
aferenta  perioadei  Iunie  ..Declaratia  100  nr  ...  aferenta  perioadei  Iulie 
..,Declaratia  100  nr  ...  aferenta  perioadei  August..,Declaratia  100  nr  ... 
aferenta  perioadei  Septembrie  ..,Declaratia  100  nr  ...  aferenta  perioadei 
Octombrie ..,Declaratia 100 nr .. aferenta perioadei Noiembrie ..,Declaratia 
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100 nr .. aferenta perioadei Martie ..,Declaratia 102 nr ... aferenta perioadei 
Noiembrie .. si Declaratia 100 nr .. aferenta perioadei Noiembrie ..

Se constata de asemenea faptul ca A.F.P. .. conform copiilor de pe 
declaratiile  depuse la dosarul contestatiei, inregistreaza aceste declaratii 
sub acelasi numar, date de depunere si sume cu exceptia Declaratiei  100 
nr. ... aferenta perioadei August .., care la A.F.P. ... apare inregistrata sub. 
nr. ...

Organul  de  solutionare   a  contestatiilor,   analizand  intreaga 
documentatie aflata  la dosarul contestatiei, retine ca   societatea a efectuat 
plati conform copiilor de pe ordinele de plata depuse in sustinere dupa cum 
urmeaza:
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Din analiza dosarului contestatiei , respectiv a ordinelor de plata  se 
constata existenta si  a altor ordine de plata ce vizeaza platile  facute de 
Asociatia Judeteana de Fotbal ...  catre I.T.M. ..  si au ca obiect comision 
0.75% completare carti de munca dupa cum urmeaza: .. cu suma de ..lei, .. 
cu suma de .. lei, ... cu suma de ..lei, .. cu suma de ..lei, OP... cu suma de .. 
lei, .. cu suma de .. lei, ..cu suma de .. lei, ... cu suma de ..lei ,sume ce nu 
fac obiectul deciziei  referitore la obligatiile de plata accesorii nr. .. din data 
de ..

In drept, potrivit prevederilor art.110 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul  de procedura  fiscala, cu  apilcabilitate  in  perioada   februarie   ...- 
martie .. in care se precizeaza :

Potrivit  art.  110  din  OG  nr.  92/2003,  privind  Codul  de  procedura 
fiscala  cu modificarile si completarile ulterioare:
art. 110
    Dispozitii privind efectuarea platii
    (1) Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor,  
trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.
    (2)  Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe 
fiecare impozit,  taxa, contributie  si  alte  sume datorate bugetului  general  
consolidat, inclusiv majorari de intarziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul 
civil se aplica in mod corespunzator.
    (3) In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:
       c) in cazul platilor  efectuate prin decontare bancara, data la care 
bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare  
specifice,  astfel  cum  aceasta  informatie  este  transmisa  prin  mesajul  
electronic  de  plata  de  catre  institutia  bancara  initiatoare,  potrivit  
reglementarilor specifice in vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art.  
117, data putand fi dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului;

De asemenea in conformitate cu art. 111 ,din acelasi act normativ , se 
precizeaza: art. 111*)
    Ordinea stingerii datoriilor

(1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe,  
contributii  si  alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art.  21 
alin.  (2)  lit.  a),  iar  suma platita  nu este  suficienta  pentru  a stinge toate  
datoriile, atunci se stinge creanta fiscala stabilita de contribuabil conform 
numarului de evidenta a platii inscris pe ordinul de plata pentru Trezoreria 
Statului.

(2)  In  cadrul  tipului  de  impozit,  taxa,  contributie  sau  alta  suma 
reprezentand  creanta  fiscala,  stabilit  de  contribuabil,  stingerea  se 
efectueaza, de drept, in urmatoarea ordine:
  
    b)  obligatia  fiscala  principala  si  obligatiile  fiscale  accesorii  aferente  
acesteia,  in  ordinea  vechimii,  cu  exceptia  celor  pentru  care  s-a  inceput  
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executarea  silita.  Dupa  stingerea  integrala  a  obligatiei  fiscale  principale 
celei mai vechi se vor stinge obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia,  
mai intai dobanzile si apoi penalitatile de intarziere;
   

    (3)  Vechimea  obligatiilor  fiscale  se  determina  in  functie  de 
scadenta acestora, prevazuta de Codul fiscal sau de alte prevederi legale.  
In  cazul  diferentelor  de  obligatii  fiscale  principale  stabilite  de  organele 
competente,  precum  si  al  diferentelor  suplimentare  de  obligatii  fiscale 
principale, ce fac obiectul declaratiilor rectificative depuse de contribuabili,  
vechimea se determina in functie de termenele de plata stabilite in conditiile  
art.  108 alin.  (2)*1).  Vechimea obligatiilor  fiscale  accesorii  este  data  de 
vechimea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii fiscale care le-
au generat.

Asadar  plata obligatiilor  se efectueaza de catre debitori, distinct pe 
fiecare  impozit,  taxa,  contributie  si  alte  sume datorate  bugetului  general 
consolidat.  Daca un contribuabil  datoreaza mai  multe  tipuri  de impozite, 
taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale , iar suma platita 
nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta 
fiscala stabilita de contribuabil conform numarului de evidenta a platii inscris 
pe ordinul de plata pentru Trezoreria Statului.

    In  cadrul  tipului  de impozit,  taxa,  contributie  sau alta   creanta 
fiscala,  stabilita  de  contribuabil,  stingerea  se  efectueaza,  de  drept,  in 
urmatoarea ordine - obligatia fiscala principala si obligatiile fiscale accesorii 
aferente acesteia, in ordinea vechimii,

  Vechimea obligatiilor  fiscale se determina in  functie  de scadenta 
acestora.Vechimea  obligatiilor  fiscale  accesorii  este  data  de  vechimea 
impozitelor,  taxelor,  contributiilor  si  a  altor  obligatii  fiscale  care  le-au 
generat.

    
   Pentru stingerea cu intarziere a creantelor fiscale in conformitate cu 

art. 116 si 117,din O.G. nr.. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala cu 
modificarile si completarile ulterioare organele fiscale  vor calcula accesorii 
:ART. 116
    Majorari de intarziere
    (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.
   
    (1^2) In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele 
stabilite  initial,  se datoreaza majorari  de intarziere pentru suma datorata 
dupa  corectare  ori  modificare,  incepand  cu  ziua  imediat  urmatoare 
scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.
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    (5)  Nivelul  majorarii  de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi  de 
intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

ART. 117
    Dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  in  cazul  platilor  efectuate  prin 
decontare bancara:
    (1) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului 
general  consolidat,  in  termen  de  3  zile  lucratoare  de  la  data  debitarii 
contului  platitorului,  nu  il  exonereaza  pe  platitor  de  obligatia  de  plata  a 
sumelor  respective  si  atrage  pentru  acesta  dobanzi  si  penalitati  de 
intarziere la nivelul celor prevazute la art. 116 si 121, dupa termenul de 3 
zile.
    (2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de 
unitatile  bancare,  precum  si  a  dobanzilor  si  penalitatilor  de  intarziere 
prevazute la alin. (1), platitorul se poate indrepta impotriva unitatii bancare 
respective.
           Fata de prevederile legale mai sus citate se retine ca se datoreaza   
dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  pentru  neachitarea  la  termenul  la 
scadenta de catre debitor  a obligatiilor de plata

In condiţiile  depunerii  declaraţiilor   ulterior  efectuării  plăţii  debitului, 
contribuabilul  nu  poate  fi  sancţionat  prin  aplicarea  de  majorări  întrucât 
acestea  se  calculează  numai  asupra  debitelor  datorate  şi  neachitate  în 
termen.

Se mai retine faptul ca  o obligatie bugetara este datorata indiferent 
de  depunerea  sau  nu  a  unei  declaratii  de  catre  contribuabil, izvorul 
obligatiei  il  constituie  fapta  contribuabilului  care  intra  in  sfera  de 
aplicare  a  impozitului  respectiv,  iar  in  conformitate  cu  art.  24  din 
Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, 
plata reprezinta modalitatea de stingere a creantelor fiscale:

Art.24 Stingerea creantelor fiscale 
„Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare 

silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de 
lege.”

Astfel,  sanctionarea constand in aplicarea de majorari  de intarziere 
vizeaza  creante  bugetare  nestinse  sau  stinse  cu  intarziere,  nicidecum 
depunerea cu intarziere a declaratiei.

In  acelasi  sens  este  dat  si  punctul  de  vedere  al  Ministerului  
Finantelor  Publice  -  Directia  generala   de  reglemantare  a  colectarii  
creantelor bugetare prin adresa nr. 114.733/2007.  

    Ordonanta  nr. 47/28.08.2007    privind reglementarea unor  masuri 
financiar  fiscale  a  adus  modificari  Codului   de procedura fiscala  cu 
aplicabilitate de la data de 01.01.2008 in sensul ca platile nu se mai fac pe 
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fiecare sursa in parte ci intr-un cont unic separat pentru  obligaţiile datorate 
bugetului de stat şi separat pentru  celelalte obligatii de plata. 

Asadar,  pana  la  momentul  introducerii  conturilor  unice  respectiv 
01.01.2008,   contribuabilul  putea  sa  dispuna  dupa   propria  vointa   de 
sumele platite si putea sa indice ce obligatii sa stinga.

Pentru anul 2010 , 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  
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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 
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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 
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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.

  a) Referitor la accesoriile aferente impozitul pe venitul din salarii 
in suma de ... lei:

   Prin decizia nr. .. din data de .. A.F.P. .. pentru plata cu intarziere a 
impozitului  pe  salarii  a  calculat   accesorii   in  suma  de  ..ei  dupa  cum 
urmeaza:  ..  lei  aferente  declaratiei  ..depusa  in  data  de  .. lei  aferente 
declaratiei ... depusa in data de .., ..lei aferente declaratiei .. depusa in data 
de ..,   ..  lei  aferente  declaratiei  ...  depusa in  data de ..  ,  ..  lei  aferente 
declaratiei ..  depusa in data de ..  , .. lei aferente declaratiei ...  depusa in 
data  de  .. lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  ... lei  aferente 
declaratiei .. depusa in data de ... lei aferente declaratiei ... depusa in data 
de .. lei aferente declaratiei ..  depusa in data de .. lei aferente declaratiei 
..depusa in data de .. lei aferente declaratiei .. depusa in data de .. .

Din analiza declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat 100,102 depuse de entitate  la data de .. si a fiselor sintetice din 
evidenta pe platitor evaluate la data de .. si la data de .. se retine :
− la data de .. societatea figura la sursa impozit pe veniturile din salarii cu 

suma de .. lei achitata in plus ;
− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de Fotbal declara impozit pe veniturile din salarii in suma de .. lei pe care 
o achita cu.. din data de..in suma de .. lei ,cu termen scadent  ...

− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara impozit pe veniturile din salarii in suma de .. lei, cu 
termen scadent ..pe care o achita cu .. din data de ... in suma de ..lei

   - pentru luna . prin  declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara impozit pe veniturile din salarii in suma de .. lei cu termen 
scadent. .., ce nu a fost stins la scadenta.
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− pentru luna ..  prin declaratia  inregistrata sub nr. .. depusa in data de .. 
declara  impozit  pe  veniturile  din  salarii  in  suma  de  ..  lei,cu  termen 
scadent. .., ce nu a fost stins la scadenta.

− pentru luna .., prin declaratia  inregistrata sub nr. ..  depusa in data de 
..Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei, scadent la dat de... pentru care achita cu .... suma de.. lei; 

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata sub nr. ..depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei cu termen scadent la data de .. si  achita cu .. nr ... suma 
de .. lei.

−  pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. .. depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei,cu termen scadent la data de ... si achita cu . nr. ..suma de 
.. lei 

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. .. depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal  declara impozit  pe veniturile din salarii 
suma de .. lei, cu termen scadent la data de.. si achita cu OP nr. .. suma 
de ..lei

− pentru luna.. prin declaratia  inregistrata  sub  nr. ..depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei, cu termen scadent la data de ..si achita cu OP nr .. suma 
de .. lei.

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. ... depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal  declara impozit  pe veniturile din salarii 
suma de .. lei, cu termen scadent la data de.. si achita cu OP nr.. suma 
de.. lei.

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. ..depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de ..  lei,  cu termen scadent  la data de ...  si  achita cu OP  nr. 
..suma de .. lei.

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. ... depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de ..lei,  cu termen scadent la data de ...  si achita cu OP nr. ... 
suma de .. lei.

− pentru luna .. prin declaratia  inregistrata  sub nr. ... depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei,cu termen scadent la data de .. si achita cu OP nr. .. suma 
de .. lei. 

− pentru luna ...prin declaratia  inregistrata  sub nr. .. depusa in data de .. 
Asociatia Judeteana de Fotbal declara  impozit pe veniturile din salarii 
suma de .. lei petru care nu sunt efectuate distributii din contul unic. 

Din analiza  dosarului contestatiei respectiv Declaratiile fiscale privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca entitatea 
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declara pentru lunile Februarie ..,  Martie .. impozit pe veniturile din salarii in 
suma de .. lei,respectiv .. lei si pentru perioada Noiembrie .. declara impozit 
pe veniturile din salarii in suma de .. lei.      

De asemenea se retine ca  petentul   nu a depus in sustinere copii  de 
pe  ordinele  de  plata  care  sa  faca  dovada  platii   pentru  lunile  februarie 
,martie    ...pentru  sursa  impozit  pe  veniturile  din  salarii  si  nici   nu  se 
regasesc  evidentiate  plati   pentru  aceste  luni  in   fisa  din  evidenta  pe 
platitor.Nici  pentru luna noiembrie ..  nu au fost  efectuate plati  in  contul 
20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul 
de stat în contul unic, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul ... contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul ... cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul .. si anul  .. cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art. 216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial  Decizia referitoare 
la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...   pentru  suma  de  ...   lei 
reprezentand accesorii  aferente impozitului   pe veniturile  din salarii 
urmand ca organul  fiscal  sa  reanalizeze platile  efectuate  de institutie  in 
functie de termenele scadente pentru anul .. la sursa impozit pe veniturile 
din salarii  si sa tina cont de faptul  ca  pentru luna noiembrie  ... asociatia 
nu a efectuat plati  in contul unic ,care  la data depunerii declaratiei pentru 
luna noiembrie  sa existe  in contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal va tine cont ca  in condiţiile depunerii declaraţiei  ulterior 
efectuării plăţii debitului, contribuabilul nu poate fi sancţionat prin aplicarea 
de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor datorate 
şi neachitate în termen.

     b) Referitor la accesoriile aferente  impozitului  pe venitul  din 
alte surse in suma de ... lei:
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    Prin decizia nr. ... din data de ...A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si taxelor calculeza accesorii privind impozitul  pe venit din alte 
surse in suma de ... lei. 

Conform  declaratiei  privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 
consolidat 100 nr. .. depusa  de entitate la data de ..., pentru luna .. cu data 
scadenta  la  ...  Asociatia  Judeteana  de  Fotbal.. declara  impozit  pe  alte 
venituri ale P.F. in suma de .. lei pentru care nu depune in sustinere dovada 
virarii  în  contul  unic  de  disponibilităţi  55.02  «Disponibil  al  bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal ... evaluata la data de ... se retine faptul ca in perioada  Noiembrie 
..nu au fost  efectuate  distribuiri  din  contul  unic   «Disponibil  al  bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»

Pentru stingerea cu intarziere a impozitului  pe venit din alte surse 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.

c) Referitor la accesoriile aferente  contributiei de asigurari sociale 
datorata de angajator in suma de ... lei: 

 Prin decizia nr....din data de ... A.F.P. .. pentru plata cu intarziere a 
contributiei de sigurari sociale a  calculat accesorii  in suma de.. lei dupa 
cum  urmeaza:  ..  lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  ..  ,  ..  lei 
aferente  declaratiei  ...  depusa  in  data  de  .. ,  ..  lei  aferente  declaratiei 
..depusa in data de .. lei  aferente declaratiei  ..  depusa in data de ... lei 
aferente declaratiei .. depusa in data de .. lei aferente declaratiei .. depusa 
in  data de .. lei  aferente declaratiei  ..  depusa in  data de ... lei  aferente 
declaratiei .. depusa in data de ... lei aferente declaratiei ... depusa in data 
de .. lei aferente declaratiei ..  depusa in data de ...lei aferente declaratiei 
...depusa in data de ... lei aferente declaratiei ...  depusa in data de ...

Din  analiza  declaratiilor  privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 
consolidat  100,102  depuse  de  entitate   la  data  de  ..  si  ...   si  a  fiselor 
sintetice din evidenta pe platitor evaluate la data de ... si la data de ... se 
retine :
− la data de .. societatea figura la sursa  contributiei de asigurari sociale 

datorata de angajator cu suma de .. lei achitata in plus cu OP ..
− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr.... Asociatia Judeteana 

de Fotbal declara  contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
in suma de .. lei .

− pentru luna ... prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara impozit pe salarii in suma de ..lei pe care o achita cu 
O.P. ..din data de ..in suma de .. lei,termen scadent ....
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Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributie asigurari sociale datorata de angajator dupa cum urmeaza,
− pentru luna ...  prin declaratia  nr.  ...  depusa in data de...declara ...  lei 

contributie asigurari sociale datorata de angajator , cu termen scadent la 
data ... pentru care nu face plati.

− pentru  luna ..  prin   declaratia  nr.  ..depusa in  data de .. declara ..  lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator  cu termen scadent la 
data ..pentru care nu face plati.

− pentru  luna  ..  prin   declaratia  nr...depusa  in  data  de  .. declara..  lei 
contributie  asigurari  sociale  datorata  de  angajator,  si  achita  cu  OP .. 
suma de .. lei,

− pentru luna ..prin  declaratia nr. ..  depusa in data de ...  declara ...  lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator,cu termen scadent la 
data de .. si achita cu .. suma de ... lei,

− pentru  luna..prin   declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ..declara  ..  lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator,cu termen scadent la 
data de .. si achita cu OP .. suma de .. lei,

− pentru  luna ..prin   declaratia  nr.  ..  depusa in  data  de ...  declara  ..lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator, scadenta la data de .. 
si achita cu .. suma de .. lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr. ..  depusa in data de ...  declara .. lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator, scadenta la data de .. 
si achita cu op ... suma de..lei,

− pentru  luna...  prin   declaratia  nr.  ..depusa in  data  de ..  declara  ..  lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator, scadenta la data de .. 
si achita cu op ..suma de ..lei,

− pentru luna ..  prin  declaratia nr.  ..  depusa in data de ..  declara ..  lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator, scadenta la data de .. 
si achita cu op .. suma de .. lei,

− pentru luna ..  prin  declaratia nr.  ..depusa in data de ...  declara ..  lei 
impozit pe salarii, si achita cu op... suma de .. lei, scadenta la data de .. 
contributie asigurari sociale datorata de angajator

− pentru  luna  ..  prin   declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ..  declara..lei 
contributie asigurari sociale datorata de angajator, scadenta la data de .. 
si achita cu op .. suma de .. lei,

− pentru  luna .. prin   declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..  declara ..lei 
contributie asigurari  sociale datorata de angajator pentru care nu sunt 
efectuate distribuiri din contul unic pentru aceasta perioada.

Din  analiza   dosarului  contestatiei  respectiv   a  Declaratiilor  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea  declara  pentru  lunile  Februarie  ..  Martie  ..contributie  asigurari 
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sociale datorata de angajator in suma de .. lei , si pentru luna  Noiembrie .. 
suma de .. lei.

De asemenea se retine ca  petentul   nu a depus in sustinere copii  de 
pe ordinele de plata care sa faca dovada platii   pentru  lunile  Februarie 
,Martie  .. pentru sursa contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
si  nici   nu se regasesc evidentiate  plati   pentru  aceste luni  in   fisa  din 
evidenta pe platitor.Nici pentru luna noiembrie .. nu au fost efectuate plati in 
contul unic  “55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale, în curs de distribuire»”.  

In consecinta  se retine ca pentru anul ..  contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul.. cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct  fiecarui  an in  parte in  cauza  pentru  anul  ..  si  anul  ..cat  si  cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial  Decizia referitoare 
la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ..  pentru  suma  de  6.647  lei 
reprezentand  accesorii   aferente  contributiei  de  asigurari  sociale 
datorata  de angajator   urmand ca organul  fiscal  sa  reanalizeze  platile 
efectuate de institutie in functie de termenele scadente pentru anul  ..  la 
sursa contributie de asigurari sociale  datorata de angajator si sa tina cont 
de faptul  ca pentru luna noiembrie  .. asociatia nu a efectuat plati  in contul 
unic care  la data depunerii declaratiei pentru luna noiembrie  sa existe  in 
contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

d)  -  Referitor  la  accesoriile  aferente  contributiei   individuale   de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de ...ei.
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 Prin decizia nr. ..din data de .. A.F.P... pentru plata cu intarziere a 
contributiei   individuale  de asigurari  sociale retinuta de la asigurati  s-au 
calculat  accesorii  in  suma  de  ..  lei  dupa  cum  urmeaza:..  lei  aferente 
declaratiei...depusa in data de .. lei aferente declaratiei ... depusa in data de 
.. lei aferente declaratiei  ..  depusa in data de .. lei aferente declaratiei  .. 
depusa  in  data  de  .. lei  aferente  declaratiei..  depusa  in  data  de  ..  ,.lei 
aferente declaratiei .. depusa in data de .. lei aferente declaratiei .. depusa 
in  data  de  .. lei  aferente  declaratiei  ..depusa  in  data  de.. lei  aferente 
declaratiei ... depusa in data de ... lei aferente declaratiei .. depusa in data 
de ..lei aferente declaratiei..  depusa in data de ... lei aferente declaratiei .. 
depusa in data de...

Din  analiza  declaratiilor  privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 
consolidat 100,102 depuse de entitate  la data de ..si ..  si a fiselor sintetice 
din evidenta pe platitor evaluate la data de ..se retine :

La data de .. societatea figura la sursa contributie individuala de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati  cu suma de .. lei .

Pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati  in suma de .. lei, cu termen scadent  .. ,  achitat cu OP ....

Pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati  in suma de .. lei, cu termen scadent .. pe care o achita cu O.P. .. 
din data de.. in suma de .. lei.

De asemeni se constata in fisa sintetica evaluata la data de .. privind 
contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati  existenta 
decizilor de calcul accesorii nr. ... in suma de ... lei si ...in suma de ...leu ce 
au fost stinse cu OP nr ... in suma de ...lei ,...in suma de ..leu si ... in suma 
de .. leu.

Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati  dupa cum 
urmeaza:
− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de .. declara ..  lei 

contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la  asigurati  cu 
termen scadent la data de .. pentru care nu face plati,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...  depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data de ..  pentru care nu face plati;

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ...  depusa in data de .. declara ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ..si achita cu OP .. suma de .. lei,

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr...  depusa in  data  de ...  declara  ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu OP.. suma de .. lei,
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− pentru luna ..  prin declaratia nr. ..  depusa in data de ...  declara ...  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu OP ... suma de ... lei,

− pentru luna ...prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ...  declara ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu OP  .. suma de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...depusa  in  data  de  ....declara  ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu op ...suma de .. lei,

− pentru luna ...  prin declaratia  nr....  depusa in  data de ..  declara ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achitata  cu OP ... in suma de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..depusa  in  data  de  ..  declara  ..lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de la  asigurati,  cu 
termen  scadent  la  data  .. si  achitata   cu  OP ..   in  suma  de  ..  lei, 
contributie asigurari sociale datorata de angajator;

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ... declara ..  lei 
contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la  asigurati  cu 
termen scadent la data ... si achitata cu OP  ...  in  suma de .. lei,

− pentru luna  .. prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ...declara ...  lei 
contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati pentru 
care nu sunt efectuare repartizari din contul unic.

 Din  analiza   dosarului  contestatiilor  respectiv  Declaratiile  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea declara pentru lunile Februarie .., si Martie .. precum si Noiembrie 
.. contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma 
de ...lei ,...lei si respectiv .. lei. 

Conform copiilor de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se retine 
ca petentul nu depune copii de pe ordinele de plata care sa faca dovada 
platii  privind  contributia  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la 
asigurati pentru lunile Februarie .. si Martie .. .

Pentru luna  Noiembrie ...nu depune copii  de pe ordinele de plata 
care sa faca dovada virarii contributiilor cu retinere la sursa in contul unic 
55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în 
curs de distribuire»”. 

Din  analiza  fisei  din  evidenta  pe  platitor   a  Asociatiei  Judeteane  de 
Fotbal Ialomita evaluata la data de .. se retine ca pe perioada Februarie 
,Martie ..   nu a efectuat  plati  in contul  privind  contributie individuala de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati  iar pentru perioada noiembrie .. nu 
au fost efectuate distributii  din contul  unic  55.02 «Disponibil  al  bugetelor 
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asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»” la sursa 
contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati.

In consecinta  se retine ca pentru anul ..contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul ... cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul ... si anul  ..cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...   pentru  suma  de...  lei  reprezentand 
accesorii   aferente  contributiei  de asigurari  sociale  datorata  de asigurati 
urmand ca organul  fiscal  sa  reanalizeze platile  efectuate  de institutie  in 
functie  de  termenele  scadente  pentru  anul  ...la  sursa  contributie  de 
asigurari sociale  datorata de asigurati  si sa tina cont de faptul  ca pentru 
luna noiembrie  .. asociatia nu a efectuat plati  in contul unic care  la data 
depunerii  declaratiei  pentru luna noiembrie  sa existe  in contul  unic  in 
limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

e) Referitor la accesoriile aferente  contributia de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator in suma 
de .. lei.

Prin decizia nr.... din data de ... A.F.P. .. pentru plata cu intarziere a 
impozitelor  si  taxelor  calculeza accesorii  privind  contributia  de asigurare 
pentru  accidente de munca si  boli  profesionale  datorata de angajator  in 
suma de .. lei dupa cum urmeaza: .. lei aferente declaratiei ..  depusa in 
data  de...lei  aferente  declaratiei..  depusa  in  data  de  .. lei  aferente 
declaratiei .. depusa in data de .. lei aferente declaratiei .. depusa in data de 
.. lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  .. lei  aferente  declaratiei 
..depusa in data de ..  , .. lei aferente declaratiei....depusa in data de .. lei 
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aferente  declaratiei  ...  depusa  in  data  de  ... lei  aferente  declaratiei  ... 
depusa  in  data  de  ..lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de..  ,.  lei 
aferente declaratiei .. depusa in data de.. lei aferente declaratiei ... depusa 
in data de...

Din analiza declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat 100,102 depuse de entitate  la data de.. si ..  si a fiselor sintetice 
din evidenta pe platitor evaluate la data de .. si la dat de .. se retine :

La data de .. societatea figura la sursa  contributia de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator  cu suma de 
.. lei achitata in plus cu OP nr.... in suma de..lei, OP nr.... in suma de .. lei si 
OP nr. .. in suma de... lei;
− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana 

de Fotbal declara contributia de asigurare pentru accidente de munca si 
boli profesionale datorata de angajator in suma de ... lei achitat cu OP 
...in suma de ... lei.

− pentru luna ... prin declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana 
de Fotbal declara contributie  de asigurare pentru accidente de munca si 
boli profesionale datorata de angajator in suma de .. lei pe care o achita 
cu O.P. ..din data de .. in suma de.. lei.

− Asociatia Judeteana de Fotbal declara si face plati in contul privind 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator dupa cum urmeaza,

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr...  depusa in  data  de ...  declara  ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator pentru cu termen scadent la datade .. care nu face 
plati,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator,  cu termen scadent la data de .. pentru care nu 
face plati

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..  declara ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator,  cu termen scadent la data .. si  achita cu op .. 
suma de ..lei,

− pentru  luna  ..prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ..declara..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator,  cu termen scadent la data .. si  achita cu op .. 
suma de . lei,

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..  declara ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator,  cu termen scadent la data .. si  achita cu op .. 
suma de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
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datorata de angajator,  cu termen scadent la data .. si  achita cu op .. 
suma de.. lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator,  cu termen scadent la data .. si  achita cu op .. 
suma de..lei,

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..  declara ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator, cu termen scadent la data..si achita cu op .. suma 
de.. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...  depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator, cu termen scadent la data ..si achita cu op .. suma 
de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de..  declara  ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator, cu termen scadent la data .. si achita cu op ..suma 
de .. lei, 

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de .. declara ..  lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator cu termen scadent la data .. si achita cu op .. suma 
de . lei,

− pentru  luna  .. prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  .. declara  ..lei 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator 

Din  analiza   dosarului  contestatiilor  respectiv  Declaratiile  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea declara pentru lunile Februarie .., si Martie .. la sursa contributia 
de asigurare pentru accidente de munca si boli  profesionale datorata de 
angajator  in suma de .. lei , iar pentru luna Noiembrie ..in suma de.. lei.

 Conform copiilor  de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se 
retine ca petentul,  nu depune  copii de pe ordinele de plata cate sa faca 
dovada platii  contributiei  de asigurare pentru accidente de munca si boli  
profesionale datorata de angajator pentru lunile Februarie .. Martie ...

Pentru luna  Noiembrie ..  nu depune copii  de pe ordinele de plata 
care  sa  faca  dovada  virarii  contributiilor  cu  retinere  la  sursa  in  55.02 
«Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de 
distribuire»”. 

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal Ialomita evaluata la data de .. se retine ca pentru perioada Februarie 
,Martie  ..  entitatea  nu  a  efectuat  plati  in  contul  privind  contributia  de 
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si pentru perioada 
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Noiembrie ..  nu sunt efectuate repartizari din contul unic la sursa privind 
contul privind  contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale  intrucat  nu  exista  plati  in  contul  unic  “55.02  «Disponibil  al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”

Asadar  se  constata  ca  sumele  declarate  de  entitate  pentru  luna 
Februarie .. cu termen scadent ..  in suma de .. lei si Martie ...  cu termen 
scadent .. in suma de  .. lei,  precum si  faptul ca prima plata efectuata 
aferenta periadei Februarie - Mai ..  a fost efectuata in  data de .. cu O.P. .. 
in suma de .. de lei si este aferenta lunii aprilie .. conform specificatiei de pe 
ordinul de plata privind natura platii. 

Pentru perioada Noiembrie ..in suma de .. lei cu termen scadent .. nu 
a fost stinsa  la sursa contributie  de asigurare pentru accidente de munca 
si boli profesionale si  nu sunt efectuate distribuiri din contul unic la sursa 
contributia  de  asigurare  pentru  accidente  de  munca  si  boli  profesionale 
intrucat  asociata  nu  a  efectuat  plati  in  contul  unic  “55.02  «Disponibil  al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul..contribuabilul este cel 
care stabileste  tipul de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul .. cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul ... si anul  .. cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr...   pentru  suma  de  ..lei  reprezentand 
accesorii  aferente  contributiei de asigurari pentru accidente de munca si 
boli profesionale   urmand ca organul fiscal sa reanalizeze platile efectuate 
de  institutie  in  functie  de  termenele  scadente  pentru  anul  ..  la  sursa 
contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale  si 
sa tina cont de faptul  ca pentru luna noiembrie  .. asociatia nu a efectuat 
plati  in contul unic care  la data depunerii declaratiei pentru luna noiembrie 
sa existe  in contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat prin 
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aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

f) Referitor la accesoriile aferente contributia de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator in suma de .. lei

Prin decizia nr. .. din data de .. A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor  si  taxelor  calculeza  accesorii  privind  contributia  de  asigurari 
pentru somaj  datorata de angajator in suma de .. lei dupa cum urmeaza: 
..lei  aferente  declaratiei  ..  depusa in  data  de... lei  aferente  declaratiei  .. 
depusa in data de ... lei  aferente declaratiei  ..depusa in  data de ..  ,..lei 
aferente declaratiei ..depusa in data de.. lei aferente declaratiei .. depusa in 
data  de  ..lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  .. lei  aferente 
declaratiei ..depusa in data de .. lei aferente declaratiei .. depusa in data de 
..lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  ..lei  aferente  declaratiei  .. 
depusa in  data  de .. lei  aferente  declaratiei  ..depusa in  data  de..,  ..  lei 
aferente declaratiei .. depusa in data de ..

Din analiza declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat  100,102  depuse  de  entitate   la  data  de  ...  si  ..   si  a  fiselor 
sintetice din evidenta pe platitor evaluate la data de .. si la data de .. se 
retine :

La data de ..  societatea figura la sursa  contributia de asigurari  pentru 
somaj  datorata de angajator  cu suma de .. lei achitata in plus cu OP nr. .. 
in suma de .. lei.
− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de  Fotbal  declara  contributia  de  asigurari  pentru  somaj   datorata  de 
angajator in suma de .. lei achitat cu OP.. in suma de .. lei.

− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. .. Asociatia Judeteana de 
Fotbal  declara  contributia  de  asigurari  pentru  somaj   datorata  de 
angajator in suma de ..lei pe care o achita cu O.P. .. din data de .. in 
suma de ..lei.

Asociatia Judeteana de Fotbal declara si face plati in contul privind 
contributia  de  asigurari  pentru  somaj   datorata  de  angajator  dupa  cum 
urmeaza,
− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de..declara  29  lei 

contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator cu termen 
scadent la data de ... pentru care nu face plati,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...  depusa  in  data  de  ..declara  29  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data de..  pentru care nu face plati.

− pentru  luna  ..prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de..declara  ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data.. si achita cu op ... suma de ... lei,
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− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..  declara ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data ... si achita cu op ... suma de..lei,

− pentru luna ..  prin declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ..declara 86 lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data ..si achita cu op...suma de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data ..si achita cu op ...suma de .. lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ..declara  ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data ..si achita cu op ... suma de ..lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr.  ..depusa  in  data  de  ..  declara..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data .. si achita cu op .. suma de ..lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr...  depusa  in  data  de  ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator,  cu termen 
scadent la data ...si achita cu op ...suma de ...lei,

− pentru luna ..  prin declaratia  nr.  ...  depusa in data de ...  declara ..lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator cu termen 
scadent la data .. si achita cu op ... suma de .. lei, 

− pentru  luna...  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data  de ..  declara  ..  lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator cu termen 
scadent la data ..si achita cu op..suma de .. lei,

− pentru luna .. prin declaratia nr. ..  depusa in data de ...  declara 15 lei 
contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator .

Din  analiza   dosarului  contestatiilor  respectiv  Declaratiile  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea  declara  pentru  lunile  Februarie  ..,  si  Martie  ..  contributia  de 
asigurari pentru somaj  datorata de angajator  in suma de ... lei respectiv  .. 
lei si pentru perioada Noiembrie ..in suma de .. lei.

Din analiza  copiilor de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se 
retine ca petentul,  nu depune  copii de pe ordinele de plata cate sa faca 
dovada platii. pentru lunile Februarie .., si Martie ... la sursa contributia de 
asigurari pentru somaj  datorata de angajator  si pentru luna Noiembrie ..nu 
depune   copii  de  pe  ordinele  de  plata  care  sa  faca  dovada  virarii 
contributiilor  cu  retinere  la  sursa  in  contul  unic  55.02  «Disponibil  al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal .. evaluata la data de .. se retine ca pe perioada Februarie ,Martie .. 
nu a efectuat  plati  in contul  privind  contributia de asigurari  pentru somaj 
datorata de angajator si pentru Noiembrie .. nu au fost efectuate repartizari 
din  contul  unic  la  sursa  privind   contributia  de  asigurari  pentru  somaj 
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datorata de angajator intrucat asociatia nu a efectuat plati  in contul unic 
“55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în 
curs de distribuire»”.

Asadar  se  constata  ca  sumele  declarate  de  entitate  pentru  luna 
Februarie ..   cu termen scadent ..   in suma de..lei  ,  Martie ..  cu termen 
scadent .. in suma de .. lei  nu au fost stinse la scadenta la sursa contributia 
de asigurari pentru somaj  datorata de angajator  precum si  faptul ca prima 
plata efectuata in perioada februarie – mai ..  a fost in data de ..in suma de 
..  lei cu O.P. ...  si este aferenta lunii  aprilie ...conform specificatiei de pe 
ordinul de plata privind natura platii. 

Pentru perioada Noiembrie .. in suma de .. lei cu termen scadent ... nu 
au fost stinse  la sursa contributie asigurari sociale datorata de angajator  si 
nu sunt efectuate distribuiri din contul unic la sursa  contributia de asigurari 
pentru somaj  datorata de angajator intrucat asociata nu a efectuat plati in 
contul unic  “55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul ...  contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul ... cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct  fiecarui  an in parte in cauza  pentru anul...si  anul  ..  cat si  cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ..  pentru  suma  de  ..  lei  reprezentand 
accesorii  aferente contributiei  de  asigurari  pentru  somaj   datorata  de 
angajator  urmand  ca  organul  fiscal  sa  reanalizeze  platile  efectuate  de 
institutie  in  functie  de  termenele  scadente  pentru  anul  ...  la  sursa 
contributie de asigurari pentru somaj  datorata de angajator si sa tina cont 
de faptul  ca pentru luna noiembrie  .. asociatia nu a efectuat plati  in contul 
unic care  la data depunerii declaratiei pentru luna noiembrie  sa existe  in 
contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
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aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

g)  Referitor  la  accesoriile  aferente contributie  individuala  de asigurari 
pentru somaj retinuta de la asigurati in suma de.. lei

Prin decizia nr. .. din data de ... A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si taxelor calculeza accesorii  privind contributie individuala de 
asigurari  pentru somaj  retinuta de la asigurati  in suma de..lei  dupa cum 
urmeaza:  ..lei  aferente  declaratiei  ...  depusa  in  data  de...lei  aferente 
declaratiei ...  depusa in data de... lei aferente declaratiei...  depusa in data 
de ... lei aferente declaratiei ...depusa in data de ... lei aferente declaratiei 
...  depusa in data de... lei aferente declaratiei ...  depusa in data de .. lei 
aferente declaratiei ... depusa in data de .. lei aferente declaratiei ..depusa 
in  data  de ..lei  aferente  declaratiei  ...  depusa in  data de ... lei  aferente 
declaratiei ...  depusa in data de... lei aferente declaratiei ...depusa in data 
de ... lei aferente declaratiei ...depusa in data de ...

Din  analiza  declaratiilor  privind  obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 
consolidat  100,102  depuse  de  entitate   la  data  de  ..  si  ...   si  a  fiselor 
sintetice din evidenta pe platitor evaluate la data de ... si la data de ... se 
retine :

La  data  de  ...  societatea  figura  la  sursa  contributie  individuala  de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati  cu suma de .. lei 
− pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de  Fotbal  declara  contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj 
retinuta de la asigurati in suma de .. lei achitat cu OP ...in suma de .. lei.
pentru luna.. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana de 

Fotbal declara contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de 
la asigurati in suma de.. lei pe care o achita cu O.P. ..din data de .. in suma 
de .. lei.

Dee asemenea se constata evidentiate in fisa sintetica evaluata la data 
de  .. declaratiile accesorii nr. 9806  din data de ... in suma totala de ..leu si 
.. din data de .. in suma totala de .. leu. stinse in data de... sub nr. ... in 
valoare totala de ... lei.

Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj  retinuta  de  la  asigurati 
dupa cum urmeaza,
− pentru luna ...  prin declaratia  nr.  ..depusa in data de ... declara ..  lei 

contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati 
cu termen scadent la data de ... pentru care nu face plati,
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− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ... declara ..  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data de ..  pentru care nu face plati

− pentru luna ..  prin declaratia nr. .. declara ... lei contributie individuala de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, cu termen scadent la data 
... si achita cu OP .. suma de ..lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr....  depusa in data de ....declara ...  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data ... si achita cu ... suma de ...lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ...  depusa in data de ..  declara ..  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data ... si achita cu OP... suma de .. lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ...  declara ...lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data ... si achita cu OP ... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara .. lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data .. si achita cu OP ... suma de ... lei,

− pentru  luna ...  prin  declaratia  nr.  ...  depusa in  data  de...declara  ..  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data.. si achita cu OP .. suma de..lei,

− pentru  luna ..prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data  de ..  declara  ...  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, 
cu termen scadent la data ...si achita cu OP ...suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ..  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati 
cu termen scadent la data ... si achita cu OP ... suma de ... lei, 

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati 
cu termen scadent la data ... si achita cu OP ... suma de... lei,

− pentru luna ...  prin  declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara .. lei 
contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati 

Din  analiza   dosarului  contestatiilor  respectiv  Declaratiile  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea declara pentru lunile Februarie .., si Martie .. contributie individuala 
de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati in suma de ...lei respectiv 
..  lei  iar  pentru  perioada  Noiembrie..contributie  individuala  de  asigurari 
pentru somaj retinuta de la asigurati in suma de .. lei.

Din analiza copiilor de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se 
retine ca petentul,  nu depune  copii de pe ordinele de plata cate sa faca 
dovada platii contributiei individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la 
asigurati pentru lunile Februarie,Martie .. si pentru Noiembrie ..  nu depune 
copii  de pe ordinele de plata care sa faca dovada virarii  contributiilor cu 
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retinere la sursa in contul 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale 
şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal ... evaluata la data de ...se retine ca pe perioada Februarie ,Martie .. 
entitatea   nu a  efectuat  plati  in  contul  privind  contributiei  individuala  de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati iar pentru Noiembrie 2010 nu 
au  fost  efectuate  repartizari  din  contul  55.02  «Disponibil  al  bugetelor 
asigurărilor  sociale şi  fondurilor  speciale,  în curs de distribuire» la sursa 
privind  contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator.

Asadar  se  constata  ca  sumele  declarate  de  entitate  pentru  luna 
Februarie .. cu termen scadent ..  in suma de .. lei , Martie ...  cu termen 
scadent .. in suma de  .. lei nu au fost stinse  la sursa contributie individuala 
de asigurari  pentru  somaj  retinuta de la asigurati la scadenta precum si 
faptul ca prima plata efectuata in perioada februarie – mai ... a fost in data 
de  ...in  suma de..  lei  cu  O.P.  ...  si  este  aferenta  lunii  Aprilie  ...conform 
specificatiei de pe ordinul de plata privind natura platii. 

Pentru perioada noiembrie ... in suma de .. lei cu termen scadent ..nu au 
fost stinse  la sursa contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta 
de  la  asigurati si  nu  sunt  efectuate  distribuiri  din  contul  unic  la  sursa 
contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj  retinuta  de  la  asigurati 
intrucat  asociata  nu  a  efectuat  plati  in  contul  unic  “55.02  «Disponibil  al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul ...contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul .. cand platile se fac in 
contul unic iar   distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul .. si anul  .. cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...   pentru  suma  de..lei  reprezentand 
accesorii   aferente contributiei   individuale  de  asigurari  pentru  somaj 
retinuta  de  la  asigurati  in  suma de  ...  lei  urmand  ca  organul  fiscal  sa 
reanalizeze platile efectuate de institutie in functie de termenele scadente 
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pentru  anul  ...la  sursa   contributie  individuala  de asigurari  pentru  somaj 
retinuta de la asigurati   si sa tina cont de faptul  ca pentru luna noiembrie  .. 
asociatia nu a efectuat plati  in contul unic care  la data depunerii declaratiei 
pentru luna noiembrie  sa existe  in contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

h) Referitor la accesoriile aferente contributia angajatorilor pentru Fondul 
de garantare pentru plata creantelor sociale in suma de... lei

Prin decizia nr. ... din data de ... A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor  si  taxelor  calculeza  accesorii  privind  contributia  angajatorilor 
pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale in suma de .. lei 
dupa cum urmeaza: .. lei aferente declaratiei ...depusa in data de .. si .. leu 
aferent declaratiei ...depusa in data de ... .

Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor 
sociale dupa cum urmeaza,
- pentru luna ... prin declaratia nr. ...depusa in data de... entitatea declara .. 
lei  contributia  angajatorilor  pentru  Fondul  de  garantare  pentru  plata 
creantelor sociale pentru care  depune in sustinere copie de pe ordinul de 
plata nr... in suma de ... lei care  atesta efectuarea platii privind fondul de 
garantare pentru plata creantelor sociale .
− pentru luna .. prin declaratia nr. .. depusa in data de .. entitatea declara .. 

lei  contributia  angajatorilor  pentru  Fondul  de  garantare  pentru  plata 
creantelor sociale pentru care nu depune in sustinre copie de pe ordinul 
de plata care sa ateste efectuarea platii in 55.02 «Disponibil al bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.
Pentru perioada Noiembrie .. in suma de.. lei cu termen scadent .. nu au 

fost stinse  la sursa  Fond de garantare pentru plata creantelor sociale si nu 
sunt efectuate distribuiri din contul unic la sursa  contributie individuala de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati intrucat asociata nu a efectuat 
plati  in  contul  unic  “55.02  «Disponibil  al  bugetelor  asigurărilor  sociale  şi 
fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul..  contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul .. cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
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stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui  an in parte in cauza  pentru anul ..  si  anul  ..cat si  cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial  Decizia referitoare 
la obligatiile de  plata accesorii nr...  pentru suma de .. lei   accesorii 
aferente  Fondului de garantare pentru plata creantelor sociale   urmand ca 
organul  fiscal  sa  reanalizeze  platile  efectuate  de  institutie  in  functie  de 
termenele scadente pentru anul .. la sursa  Fond de garantare pentru plata 
creantelor sociale   si sa tina cont de faptul  ca  pentru luna noiembrie  .. 
asociatia nu a efectuat plati  in contul unic care  la data depunerii declaratiei 
pentru luna noiembrie  sa existe  in contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

i)  Referitor  la  accesoriile  aferente contributiei  pentru  asigurari  de 
sanatate  datorata de angajator  in suma de  ... lei

 Prin decizia nr. ..din data de.. A.F.P. .. pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si taxelor calculeza accesorii privind contributia pentru asigurari 
de sanatate  datorata de angajator  in suma de ..lei dupa cum urmeaza: .. 
lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de  .. lei  aferente  declaratiei  .. 
depusa in data de .. lei  aferente declaratiei..depusa in data de ..  ,  ..  lei 
aferente declaratiei ..depusa in data de ... lei aferente declaratiei ... depusa 
in  data  de  .. lei  aferente  declaratiei  ..  depusa  in  data  de... lei  aferente 
declaratiei ... depusa in data de... lei aferente declaratiei ... depusa in data 
de ... lei aferente declaratiei..depusa in data de .., ..lei aferente declaratiei 
...  depusa in data de ...lei aferente declaratiei  ...depusa in data de ... lei 
aferente declaratiei ..depusa in data de ...

La data de ..  societatea figura la sursa  contributia pentru asigurari  de 
sanatate  datorata de angajator cu suma de .. lei 
− pentru luna ... prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de Fotbal declara  contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de 
angajator in suma de .. lei achitat cu OP .. in suma de .. lei.
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pentru luna .. prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 
de  Fotbal  declara  contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de 
angajator in suma de .. lei pe care o achita cu O.P. .. din data de .. in suma 
de .. lei.

De asemenea se constata evidentiate in fisa sintetica evaluata la data de 
.. declaratiile accesorii nr. ..  din data de .. in suma totala de .. lei si .. din 
data de ... in suma totala de.. leu. stinse in data de ..sub nr. ...in valoare 
totala de .. lei.

Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator   dupa cum 
urmeaza,
− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data  de ...declara  ..  lei 

contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator scadenta 
la data de ...  pentru care nu face plati,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ...depusa in data de ...  declara ...  lei 
contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator ,scadenta 
la data de .. pentru care nu face plati

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ...  depusa in  data  de ..declara  ..  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ...si achita cu op... suma de ... lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ...  depusa in data de ...  declara ...lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de...lei,

− pentru luna ..   prin declaratia nr.  ..depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr.  ...depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op...suma de ... lei,

− pentru  luna..  prin  declaratia  nr.  ...depusa in  data  de ...  declara  ...  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data ...si achita cu op ... suma de .. lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...declara ...  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator  ,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru  luna  ...  prin  declaratia  nr....  depusa  in  data  de...declara...  lei 
contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator cu termen 
scadent la data ... si achita cu op...suma de ...lei, 
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− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de  angajator   cu 
termen scadent la data... si achita cu op... suma de .. lei,

− pentru  luna  ..prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ...declara  ...  lei 
contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator  

Din analiza  dosarului contestatiei  respectiv Declaratiile fiscale privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca entitatea 
declara  pentru  lunile  Februarie..si  Martie...contributia  pentru  asigurari  de 
sanatate  datorata de angajator  in suma de ... lei respectiv .. lei iar pentru 
perioada  Noiembrie...contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de 
angajator este in suma de  ... lei.

Din  analiza  fisei  din  evidenta  pe  platitor   a  Asociatiei  Judeteane  de 
Fotbal  Ialomita evaluata la data de ...se retine ca pe perioada februarie 
,martie...entitatea nu a efectuat plati la sursa contributia pentru asigurari de 
sanatate  datorata de angajator  si nici  in anul  ..  asociatia  nu a efectuat 
plati in contul unic “  “55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

In consecinta  se retine ca pentru anul .. contribuabilul este cel 
care stabileste  tipul de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul ...cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate  iar 
in cazul in care  suma virata in contul  unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul .. si anul  .. cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...   pentru  suma de ...  lei  reprezentand 
accesorii  aferente contributiei  pentru  asigurari  de  sanatate   datorata  de 
angajator   urmand  ca  organul  fiscal  sa  reanalizeze  platile  efectuate  de 
institutie in functie de termenele scadente pentru anul .. la sursa contributie 
pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator   si sa tina cont de faptul 
ca pentru luna noiembrie  ...asociatia nu a efectuat plati  in contul unic care 
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la  data depunerii  declaratiei    sa existe   in  contul  unic   in  limita  sumei 
declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

j) Referitor la accesoriile aferente contributia pentru asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati in suma de ...lei

 Prin decizia nr... din data de ... A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si taxelor calculeza accesorii privind contributia pentru asigurari 
de sanatate retinuta de la asigurati  in suma de ...lei dupa cum urmeaza: .. 
lei  aferente declaratiei  ..  depusa in  data de ... lei  aferente declaratiei  ... 
depusa in data de ... lei  aferente declaratiei  ...depusa in data de ..... lei 
aferente declaratiei ...depusa in data de ... lei aferente declaratiei ... depusa 
in  data  de  ..lei  aferente  declaratiei  ..depusa  in  data  de  ... lei  aferente 
declaratiei ...depusa in data de ... lei aferente declaratiei ..  depusa in data 
de ... lei aferente declaratiei ...  depusa in data de ...lei aferente declaratiei 
...  depusa in data de ... lei aferente declaratiei  ..depusa in data de .. lei 
aferente declaratiei ..depusa in data de ...

La data de ... societatea figura la sursa  contributia pentru asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati cu suma de.. lei 
− pentru luna... prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de Fotbal declara contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la 
asigurati in suma de ...lei achitat cu OP ... in suma de ...lei.
- pentru luna ... prin declaratia inregistrata sub nr. ... Asociatia Judeteana 

de Fotbal  declara  contributia  pentru  asigurari  de sanatate  retinuta  de la 
asigurati in suma de .. lei pe care o achita cu O.P. .. din data de .. in suma 
de ..lei.

Asociatia  Judeteana  de  Fotbal  declara  si  face  plati  in  contul  privind 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati   dupa cum 
urmeaza,
− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ..  depusa in data de .. declara ...  lei 

contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati  cu data 
scadenta la data de .... pentru care nu face plati,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati,  cu data 
scadenta la data de ...  pentru care nu face plati

− pentru luna ..  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op... suma de ... lei,
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− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data .. si achita cu op... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr.  ...depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ...suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia  nr.  ...depusa in data de ...  declara ...lei 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati cu termen 
scadent la data ... si achita cu op ... suma de ...lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati,  cu 
termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ...lei,

− pentru luna ...  prin declaratia  nr...  depusa in data de ...  declara ..  lei 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati cu termen 
scadent la data ... si achita cu op.. suma de ... lei, 

− pentru  luna...  prin  declaratia  nr...  depusa in  data  de ...  declara  ...  lei 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati cu termen 
scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin  declaratia nr. ...  depusa in data de ...  declara ... lei 
contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati .

Din  analiza   dosarului  contestatiilor  respectiv  Declaratiile  fiscale 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca 
entitatea  declara  pentru  lunile  Februarie..,  Martie  ...  contributia  pentru 
asigurari de sanatate retinuta de la asigurati in suma de .. lei respectiv ... lei 
si pentru noiembrie ... contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la 
asigurati in suma de ... lei.

 Din analiza copiilor de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se 
retine ca petentul,  nu depune  copii de pe ordinele de plata cate sa faca 
dovada platii la sursa contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la 
asigurati pentru  lunile  Februarie  si  Martie...  si  pentru  Noiembrie...  nu 
depune   copii  de  pe  ordinele  de  plata  care  sa  faca  dovada  virarii 
contributiilor  cu  retinere  la  sursa  in  contul  unic.“55.02  «Disponibil  al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal ....evaluata la data de ...se retine ca pe perioada Februarie ,Martie ... 
entitatea nu a efectuat plati la sursa privind  contributia pentru asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati  si pentru Noiembrie ... nu sunt evidentiate 
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repartizari din contul unic “55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale 
şi  fondurilor  speciale,  în curs de distribuire»”.la sursa privind  contributia 
pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati .

Asadar  se  constata  ca  sumele  declarate  de  entitate  pentru  luna 
Februarie ..  cu termen scadent...   in suma de..  lei  ,  Martie ...  cu termen 
scadent ..in suma de  .. lei, Noiembrie  .. cu termen scadent ... in suma de 
... lei nu au fost stinse la scadenta la sursa contributia pentru asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati  precum si  faptul ca prima plata efectuata 
in perioada februarie-mai ...a fost in data de ... in suma de .. lei cu O.P. ... si 
este  aferenta  lunii  aprilie  ..conform  specificatiei  de  pe  ordinul  de  plata 
privind natura platii. De  asemeni  se  constata  si  faptul  ca  entitatea  nu 
achita in cuantumul declarat conform declaratiei nr. ... aferenta lunii ... prin 
care se declara la sursa contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de 
la asigurati in suma de .. lei din care achita cu OP ... suma de ...lei.

In consecinta  se retine ca pentru anul ... contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul ... cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate  iar 
in cazul in care  suma virata in contul  unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui  an in parte in cauza  pentru anul ..  si  anul  ..cat si  cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr....   pentru  suma  de  ...  lei  reprezentand 
accesorii   aferente  contributiei  de  asigurari  de  sanatate  datorata  de 
asigurati     urmand ca organul  fiscal  sa reanalizeze platile  efectuate de 
institutie in functie de termenele scadente pentru anul ... la sursa contributie 
de asigurari de sanatate   datorata de asigurati  si sa tina cont de faptul  ca 
pentru luna noiembrie .. asociatia nu a efectuat plati  in contul unic care  la 
data depunerii declaratiei pentru luna noiembrie  sa existe  in contul unic  in 
limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.
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   k)  Referitor  la  accesoriile  aferente contributii  pentru  concedii  si 
indemnizatii     de la persoane fizice sau juridice in suma de...lei.
    

Prin decizia nr. ... din data de ...A.F.P. ... pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si taxelor calculeza accesorii privind  contributii pentru concedii 
si indemnizatii     de la persoane fizice sau juridice   in suma de ...lei dupa 
cum urmeaza: .. lei aferente declaratiei ... depusa in data de.., .. lei aferente 
declaratiei ...depusa in data de ...lei aferente declaratiei ...  depusa in data 
de .. lei aferente declaratiei ...depusa in data de... lei aferente declaratiei ... 
depusa  in  data  de.. lei  aferente  declaratiei..depusa  in  data  de  ..  ,  ..lei 
aferente declaratiei ..depusa in data de ... lei aferente declaratiei ... depusa 
in  data  de...lei  aferente  declaratiei  ...depusa  in  data  de  ... lei  aferente 
declaratiei.. depusa in data de ..lei aferente declaratiei ... depusa in data de 
..lei aferente declaratiei ... depusa in data de... .

La  data  de  ...societatea  figura  la  sursa  contributii  pentru  concedii  si 
indemnizatii     de la persoane fizice sau juridice cu suma de .. lei .

Asociatia Judeteana de Fotbal declara si face plati in contul privind 
contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane  fizice  sau 
juridice  dupa cum urmeaza,

− pentru luna...  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data de ... declara ..  lei 
contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane  fizice  sau 
juridice scadenta in data de .. pentru care nu face plati,

− pentru  luna  ..prin  declaratia  nr...  depusa  in  data  de  ... declara  ..lei 
contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii   de  la  persoane  fizice  sau 
juridice , scadenta in data de  ... pentru care nu face plati.

− pentru luna ...  prin declaratia  nr....  depusa in data de ...  declara...  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice , cu termen scadent la data ... si achita cu op .. suma de ..lei,

− pentru  luna ..  prin  declaratia  nr.  ..  depusa in  data  de ...  declara  ..lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice, cu termen scadent la data .. si achita cu op ...suma de .. lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr.  ..depusa in data de ...  declara ...  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice, cu termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de... lei,

− pentru luna ...  prin declaratia nr.  ...  depusa in data de ...declara ..  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice cu termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,

− pentru  luna...  prin  declaratia  nr....  depusa in  data  de ...  declara  ..  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice, cu termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei,
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− pentru  luna..prin  declaratia  nr.  ..  depusa  in  data  de  ..declara...  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice cu termen scadent la data ... si achita cu op... suma de ...lei,

− pentru  luna  ..  prin  declaratia  nr....depusa  in  data  de  ...  declara  ..  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice cu termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de .. lei,

− pentru luna ..  prin declaratia nr.  ...depusa in data de ...  declara ...  lei 
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau 
juridice, cu termen scadent la data ... si achita cu op ... suma de ... lei, 

− pentru luna ... prin declaratia nr.  ..  depusa in data de ...declara ..  lei  
contributii pentru concedii si indemnizatii     de la persoane fizice sau  
juridice  si achita cu op ..suma de ... lei,

− pentru luna ...  prin  declaratia nr. ...  depusa in data de ... declara ... lei 
contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii   de  la  persoane  fizice  sau 
juridice, 
Din analiza  dosarului contestatiilor respectiv Declaratiile fiscale privind 

obligatiile de plata la bugetul general consolidat se retine faptul ca entitatea 
declara pentru lunile Februarie .., si Martie ...  contributii pentru concedii si 
indemnizatii     de la persoane fizice sau juridice, in suma de ... lei respectiv 
..  lei  si  pentru  perioada  Noiembrie  ..  contributie  pentru  concedii  si 
indemnizatii de la persoane fizice sau juridice in suma de .. lei.  Din 
analiza  copiilor de pe Ordinele de plata depuse in sustinere se retine ca 
petentul nu depune  copii de pe ordinele de plata cate sa faca dovada platii 
contributiei  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati, pentru 
lunile Februarie si Martie ... si pentru  Noiembrie ...nu depune  copii de pe 
ordinele  de plata  care  sa faca dovada virarii  contributiilor  cu  retinere la 
sursa in contul unic.“55.02 «Disponibil  al bugetelor asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale, în curs de distribuire»”.

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  a  Asociatiei Judeteane de 
Fotbal  ... evaluata la  data de ...  se retine ca pentru  perioada Februarie 
,Martie.. nu a efectuat plati la sursa contributiei pentru asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati, si pentru Noiembrie ...nu sunt evidentiate repartizari 
din  contul  unic  “55.02  «Disponibil  al  bugetelor  asigurărilor  sociale  şi 
fondurilor  speciale,  în  curs  de  distribuire»”. la  sursa  privind   contributia 
pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati .

Asadar  se  constata  ca  sumele  declarate  de  entitate  pentru  luna 
Februarie .. cu termen scadent ..   in suma de..lei , Martie ...  cu termen 
scadent ... in suma de  ... lei precum si Noiembrie ... cu termen scadent ... in 
suma de  ...  lei nu au fost stinse la scadenta la sursa  contributia pentru 
contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane fizice sau juridice, 
precum si  faptul ca prima plata efectuata pentru perioada februarie -mai .. a 
fost in data de ...in suma de .. lei cu O.P. ... si este aferenta lunii aprilie ... 
conform  specificatiei  de  pe  ordinul  de  plata  privind  natura  platii.  De 
asemenea se constata si faptul ca suma de .. lei contributii pentru concedii 
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si indemnizatii de la persoane fizice sau juridice declarata de entitate pentru 
luna ... prin declaratia nr. ... depusa in data de ... cu termen scadent in data  
de ... nu a fost stinsa in totalitate la scadenta.

  In consecinta  se retine ca pentru anul ...  contribuabilul este cel care 
stabileste  tipul  de creanta pe care doreste sa o stinga   aceasta  fiind 
indicata in ordinul de plata spre deosebire de anul .. cand platile se fac in 
contul unic iar distribuirea sumelor se face de organul  competent, distinct 
pe fiecare buget  sau fond, dupa caz,  proportional cu obligatiile datorate 
iar in cazul in care  suma virata in contul unic  nu este suficienta pentru a 
stinge toate datoriile atunci   acestea se  sting in ordinea vechimii potrivit 
art.115 din Codul de procedura fiscala.

Avand  in  vedere   prevederile  legale  mai  sus  invocate  aplicabile 
distinct fiecarui an in parte in cauza  pentru anul .. si anul  .. cat si cele 
aratate in prezenta decizie de solutionare  se vor aplica prevederile art.216 
alin.(3) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“(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“

In concluzie urmeaza sa se desfiinteze partial   Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr....pentru  suma  de  ...  lei  reprezentand 
accesorii  aferente contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii      de  la 
persoane fizice sau juridice  urmand ca organul fiscal sa reanalizeze platile 
efectuate  de institutie  in  functie  de termenele  scadente  pentru  anul  ...la 
sursa contributie pentru concedii si indemnizatii   de la persoane fizice sau 
juridice si sa  tina cont de faptul  ca pentru luna noiembrie  ... asociatia nu a 
efectuat plati  in contul unic care  la data depunerii declaratiei pentru luna 
noiembrie  sa existe  in contul unic  in limita sumei declarate .

Organul fiscal v-a tine cont si de faptul ca  in condiţiile depunerii declaraţiei 
ulterior  efectuării  plăţii  debitului,  contribuabilul  nu poate fi  sancţionat  prin 
aplicarea de majorări întrucât acestea se calculează numai asupra debitelor 
datorate şi neachitate în termen.

In concluzie pentru capetele de cerere pentru care s-a dispus 
desfintarea  partiala  a  actului  atacat  la  reverificarea  creantei  fiscale 
contestate,  se  vor  avea  in  vedere   prevederile  art.  218  Comunicarea 
deciziei şi calea de atac alin. (3) din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala cu modificarile si  completarile ulterioare,  pct. 102.5 din 
Normele  metodologice  de  aplicare  a  Ordonantei  Guvernului  nr.  92/2001 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, si prevederile pct. 11.5 , 11.6 si 11.7 din 
Ordinul   nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea lnstructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala,  republicata, unde se stipuleaza:
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“Art.218  (3)  În  situaţia  atacării  la  instanţa  judecătorească  de 
contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a  
dispus desfiinţarea, încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a 
soluţiei de desfiinţare emise în procedura de soluţionare a contestaţiei se 
face după ce hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă.

102.5. In cazul in care, ca urmare a desfiintarii actului administrativ  
conform art.  185 alin. (3) din Codul de procedura fiscala,  este necesara 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de catre o 
alta echipa de inspectie fiscala decat cea care a incheiat actul contestat.    
      11.5. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau 
parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai  
motivele care au condus la desfiinţare.
       11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi  
acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru  
calculul accesoriilor aferente.
       11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor  
deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor  art. 205, art. 206, art. 207, art. 209 si art. 216 al.(1),(3) si (3^1) 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata, se

D E C I D E :

 Art.1. Desfiintarea  Deciziei   referitoare la obligatii de plata accesorii 
nr.  ...  din data de ...  ce urmeaza sa se desfiinteze partial   pentru suma 
totala de ... lei reprezentand :

-impozit pe veniturile din salarii ..................................................... lei
-contributie asigurari sociale datorata de angajator....................... lei
-contributie  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la 
asigurati...................................................................................... .. lei
-contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorata de angajator.....................................................................lei
-contributia de asigurari pentru somaj  datorata de angajator ..... lei
-contributie  individuala  de  asigurari  pentru  somaj  retinuta  de  la 
asigurati.......................................................................................... lei
-contributia  angajatorilor  pentru  Fondul  de  garantare  pentru  plata 
creantelor sociale.............................................................................. lei
-contributia pentru asigurari de sanatate  datorata de angajator..... lei

 42



admin.sliljudx01.il@mfinante.ro

-contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati..... lei
-contributii  pentru  concedii  si  indemnizatii  de  la  persoane  fizice  sau 
jurudice...........................................................................................lei

 urmand ca organul fiscal sa efectueze o verificare a evidentei fiscale si sa 
stabileasca in mod corect starea fiscala a contestatarei, respectiv sa faca 
un punctaj intre evidenta fiscala si ce a Asociatiei Judetene de Fotbal ... 
tinând  cont  de  prevederile  legale  aplicabile  în  speţă  precum şi  de  cele 
precizate in prezenta decizie, pentru aceasi perioada fiscala care a facut 
obiectul contestatiei, si sa recalculeze accesorii daca se impune.
  Art.2.Respingerea  partiala  a  contestatiei  formulate  de   Asociatia 
Judeteana  de  Fotbal  ca  neintemeiata  impotriva  Deciziei  referitoare  la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr  ....  din  ...  cu  privire  la  suma  de...  lei 
reprezentand impozit pe venit din alte surse.

 Art.3.Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul.... in termen de 6 
luni de la comunicare.

      

                                                  Director Executiv , 
                                                          
                                           ........................................
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