
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA nr.  338 din 03.09.2010 privind solutionarea contestatiei 
formulata de UAN, 

cu sediul in str. ................, .................., sector x, Bucuresti, 
inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. xxxx/2010

Directia Generala a  Finantelor Publice a municipiului Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii a fost sesizata cu adresa nr. .............../..........2010, completata cu adresa nr.
........../...........2010 de catre Administratia Finantelor Publice sector x cu privire la contestatia
formulata de UAN nr. ......../..........2010, inregistrata la registratura directiei teritoriale sub nr.
............./...........2010.

Obiectul contestatiei il constituie decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. xxx/zz.zz.2010, comunicata prin posta in data de
.........2010, prin care s-au stabilit in sarcina contribuabilei majorari de intarziere aferente
obligatiilor fiscale in suma de S lei.

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 alin. (1),
art.206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este
investita sa solutioneze contestatia formulata de UAN.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. xxx/zz.zz.2010 organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice sector x
au stabilit in sarcina UAN majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale in suma de S lei,
calculate pentru perioada 16.10.2009-31.03.2010.

II. Prin contestatia formulata UAN sustine ca, in calitate de institutie bugetara, a
achitat integral si chiar anticipat impozitul pe veniturile din salarii si contributiile sociale
aferente.

In urma verificarii evidentelor contabile proprii a constatat ca sumele inscrise in
declaratiile in baza carora s-a stabilit debitul, inclusiv declaratiile rectificative  coincid cu sumele
platite prin ordine de plata, contestatoarea precizand ordinele de plata si sumele achitate pentru
fiecare declaratie mentionata in anexa la decizia de accesorii contestata.

III.   Fata de constatarile organelor fiscale, sustinerile societatii contestatoare,
reglementarile legale in vigoare pentru perioada analizata si documentele existente in dosarul
cauzei se retin urmatoarele :

Cauza supusa solutionarii este daca organul de solutionare a contestatiei se
poate pronunta asupra corectitudinii accesoriilor aferente obligatiilor fiscale stabilite in sarcina
contestatoarei, in conditiile in care nu se poate verifica daca au fost respectate prevederile



legale referitoare la ordinea stingerii datoriilor, la comunicarea deciziilor de calcul accesorii
anterioare si la inregistrarea tuturor platilor in fisa de evidenta pe platitor a contestatoarei.

In fapt, prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale nr. xxx/zz.zz.2010 organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor sector
x au stabilit in sarcina UAN majorari de intarziere totale in suma S lei, calculate pentru perioada
16.10.2009-31.03.2010, dupa cum urmeaza:

- S1 lei pentru impozitul pe veniturile din salarii;
- S2 lei pentru contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati;
- S3 lei pentru contributia de asigurari de sanatate datorate de angajator;
- S4 lei pentru contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati;
- S5 lei impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza conventiilor civile.

Urmare depunerii declaratiilor rectificative in 10.05.2010 si 19.05.2010, organele
fiscale au emis deciziile de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor
evidentei fiscale nr. .........../......2010 si nr. ......./..........2010, in referatul cauzei precizandu-se
faptul ca majorarile de intarziere au fost instituite in fisa de evidenta pe platitor deoarece debitele
nu au fost achitate conform art. 120 alin. 1 si ca s-a constatat lipsa unor ordine de plata.

Prin adresa nr. ......../.........2010 organul de solutionare a contestatiei a solicitat
organului fiscal completarea dosarului cauzei, printre altele, cu urmatoarele:

- dovada comunicarii deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale nr. .........../......2010 si nr. ......./..........2010;

- fisele de evidenta analitica pe platitor evaluate la data de 16.06.2010 din care sa rezulte
alocarea platilor pentru fiecare obligatie in parte;

- dovada comunicarii deciziilor de accesorii mentionate in fisele de evidenta pe platitor;
- precizarea motivelor pentru care unele ordine de plata lipsesc din fisa de evidenta pe

platitor si identificarea acestora;
- modul in care accesoriile stabilite prin decizia contestata au fost influentate prin

deciziile de corectie emise in data de 16.06.2010  si motivele pentru accesoriile aferente CASS
angajator, CASS angajat si impozitului pe veniturile din salarii contestate au ramas nemodificate
in urma corectiei (asa cum sustineti prin referat), desi prin deciziile de corectie emise de dvs. au
fost modificate in minus accesorii si pentru aceste trei categorii de impozite.

Cu adresa nr. ............/........2010 organele fiscale au transmis fisa analitica pe
platitor editata la 07.07.2010 si anunturi colective prin care s-au comunicat prin publicitate
decizii de accesorii si instiintari privind ordinea de stingere a platilor din contul unic.  

In drept, potrivit art. 111, art. 114, art. 115, art. 119 si art. 120 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata:

"Art. 111. - (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza. 

(6) Contributiile sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, dupa
calcularea si retinerea acestora conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data
de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale". 

"Art. 114. -(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. 

(21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria



Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria
Statului pentru celelalte obligatii de plata.

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

(23) In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate, distribuirea, in
cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau alta suma reprezentand creanta
fiscala se face mai intai pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru
celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate. 

(24) Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a
obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala". 

"Art. 115. - (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 sting datoriile
corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este
distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz,
stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine: 

a) sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale
pentru care s-a aprobat esalonare la platã, precum si majorarea de intarziere datorata in luna
curenta din grafic sau suma amanata la plata, impreuna cu majorarile de intarziere datorate pe
perioada amanarii, in cazul in care termenul de plata se implineste in luna curenta, precum si
obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii acordate; 

b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia cazului
in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile art. 169 in mod corespunzator. In
cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata se aplica prevederile art. 175 alin. (41); 

c) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale
pentru care s-a aprobat esalonare, pana la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la
concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amanata la plata impreuna cu majorarile
de intarziere datorate pe perioada amanarii, dupa caz; 

d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
(2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel: 
a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale; 
b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale

stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii; 
c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative,

pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil". 
"Art. 119. - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor

de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere". 
"Art. 120. - (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. 

(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor
sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua
imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care sa stabilit diferenta si pana la data
stingerii acesteia inclusiv". 

Referitor la comunicarea actelor administrative fiscale sunt incidente prevederile
art. 44 si art. 45 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si ale
Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, conform carora:

Codul de procedura fiscala: 
"Art. 44. - (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii

este destinat. (...)
(2) Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza: 



a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului
administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub
semnatura a actului; 

b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal de catre persoanele
imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub
semnatura a actului; 

c) prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura
transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia; 

d) prin publicitate. 
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul

organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe
numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la
art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii
administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face
pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se
considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. 

(4) Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura
sunt aplicabile in mod corespunzator".

"Art. 45. - Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este
comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ
comunicat, potrivit legii".

Norme metodologice:
"44.1. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite în sarcina

contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului,
potrivit legii."

Totodata, conform pct. 1 din Instructiunile aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/2006
privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a
acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin
publicitate "comunicarea prin publicitate se efectueaza in situatia in care actul
administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare
prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

In ceea ce priveste distribuirea sumelor platite de contribuabili in contul unic,
Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a
obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
stipuleaza urmatoarele:

"2. Sumele platite de contribuabili, reprezentand obligatii fiscale prevazute de Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007, cu modificarile
ulterioare, datorate bugetului de stat, se distribuie de catre organul fiscal competent pe tipuri
de obligatii fiscale datorate, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi
celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale datorate, cu exceptiile prevazute
la pct. 19-30. 

3. Sumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si
fondurilor speciale, prevazute de acelasi act normativ, achitate de catre contribuabili in contul
unic, se distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, proportional cu sumele
datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu
retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale datorate, cu
exceptiile prevazute la pct. 19-30.



4. Sumele cuvenite bugetului de stat se vireaza in contul unic de venituri ale bugetului de
stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat în contul
unic, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile
Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent in administrarea acestora. 

5. Sumele cuvenite bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale se vireaza in
contul unic de disponibilitati 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor
speciale, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la
unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în
administrarea acestora. 

[...]
9. Metodologia de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic de catre

contribuabilii care înregistreaza obligatii fiscale restante, precum si a celor platite în cuantum
mai mic decât obligatiile fiscale datorate de catre contribuabili se aplica, conform prevederilor
art. III alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri
financiar-fiscale, incepand cu data de 1 ianuarie 2008. 

10. In situatia in care contribuabilul care a efectuat plata in contul unic inregistreaza
obligatii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contributiilor sociale, organul
fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate astfel: 

a) pentru bugetul de stat, suma virata in contul unic va fi distribuita potrivit prevederilor
pct. 2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligatii fiscale va fi efectuata de catre organul
fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) pentru bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, suma virata in contul unic va
fi distribuita potrivit prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligatii
fiscale va fi efectuata de catre organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare."

Astfel, potrivit normelor legale sus-citate, rezulta ca prin instituirea contului unic
contribuabilii care efectueaza plata obligatiilor bugetare din conturi bancare, urmare depunerii
ordinelor de plata catre Trezoreria statului la care este arondat organul fiscal competent în
administrarea acestora, isi debiteaza contul bancar creditandu-se intr-o prima etapa contul
unic, urmand ca organele fiscale sa efectueze intr-o a doua etapa distribuirea sumei incasate in
contul unic distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz. 

In aceasta situatie, impozitele, taxele si contributiile prevazute a se plati in contul
unic, se distribuie de organul fiscal competent, mai intai pentru impozitele si contributiile cu
retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate,
platile astfel distribuite stingand, de drept, obligatiile fiscale principale sau accesorii, in
ordinea vechimii, stabilita in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale, de data
comunicarii, pentru diferentele stabilite de organele competente si pentru obligatiile accesorii,
respectiv in functie de data depunerii declaratiilor rectificative, pentru diferentele stabilite de
contribuabili.

De asemenea, se retine si ca, in materie fiscala, comunicarea prin publicitate se
utilizeaza in situatia in care actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat printr-una din
modalitatile de comunicare obisnuita (prin ridicare sub semnatura, remitere sub semnatura,
transmitere prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau orice alta forma
care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia).

In speta, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:
- ordinele de plata care lipsesc din fisa de evidenta pe platitor nu sunt identificate, desi in

referatul cu propuneri de solutionare organele fiscale recunosc aceasta lipsa, fara sa precizeze
motivele si fara sa le individualizeze;

- nu exista dovada faptului ca deciziile de accesorii nr. ............/31.12.2005, nr.
........./22.12.2006, nr. ........./08.01.2007, nr. .........../30.03.2007, nr. ........../30.06.2007, nr.



........./30.09.2007, nr. .........../05.12.2007, nr. ............/18.01.2008, nr. ........../21.04.2008, nr.

........./11.07.2008, nr. ........./17.10.2008, nr. ......../17.04.2009, nr. ................/27.07.2009 si nr.

........./21.10.2009, mentionate in anunturile colective transmise de organele fiscale, au fost
transmise anterior contribuabilei si ca acestea nu au putut fi comunicate prin modalitatile
prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Codul de procedura fiscala (ridicare sub
semnatura, remitere sub semnatura, transmitere prin posta cu scrisoare recomandata cu
confirmare de primire);

- decizia de accesorii nr. ........./17.10.2008 a fost comunicata prin publicitate de doua ori,
prin anuntul colectiv nr. .........../28.11.2008, respectiv prin anuntul colectiv nr. ........./02.03.2010;

- platile efectuate de contribuabila in contul unic au fost folosite pentru stingerea
accesoriilor (majorari/dobanzi si penalitati de intarziere) stabilite prin deciziile de accesorii
existente in fisa pe platitor, inclusiv pentru decizii pentru care nu s-a facut nici macar dovada
comunicarii prin publicitate (spre exemplu, din plata efectuata cu OP nr. ......./.........2009 in suma
de Y lei s-au stins obligatii fiscale accesorii stabilite prin deciziile de accesorii nr.
........-........../31.12.2005, pentru care nu s-a prezentat nicio dovada de comunicare);

- din deciziile de corectie emise in data 16.06.2010 nu rezulta daca accesoriile diminuate
se refera la obligatiile fiscale principale mentionate in anexa la decizia contestata.

Se retine faptul ca majorarile de intarziere stabilite prin decizia de accesorii nr.
xxx/zz.zz.2010 ce face obiectul contestatiei sunt aferente unor debite pentru care contribuabila a
efectuat plati, dar care au fost folosite pentru stingerea unor obligatii fiscale accesorii. 

Intrucat pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, Serviciul Solutionare
Contestatii din cadrul D.G.F.P.-M.B. nu se poate pronunta asupra respectarii ordinii de stingere a
obligatiilor fiscale (ordine de plata neinregistrate in evidenta fiscala, dovezi insuficiente cu
privire la respectarea procedurii de comunicare pentru deciziile de accesorii anterioare) si,
implicit, asupra modului de calcul al majorarilor de intarziere stabilite de organul fiscal, urmeaza
a se aplica prevederile art.216 alin. (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, respectiv desfiintarea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
xxx/zz.zz.2010 prin care Administratia Finantelor Publice Sector x a stabilit in sarcina UAN
majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale in suma totala de S lei.

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct.12.6, pct. 12.7 si pct.12.8 din
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, care
precizeaza:

"12.6 În situatia în care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului
atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.

12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul
desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit legii. "

Astfel, Administratia Finantelor Publice Sector x urmeaza sa procedeze la
examinarea tuturor starilor de fapt si a tuturor raporturilor juridice relevante pentru impunere si
la clarificarea situatiei fiscale a contribuabilei, tinand cont de prevederile legale referitoare la
recalcularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 44, art. 45, art. 111, art.
114, art. 115, art. 119, art. 120 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Metodologiei de distribuire a
sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de



catre acestia, aprobata prin O.P.A.N.A.F. nr. 1.314/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, pct. 1 din Instructiunile aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/2006 privind aprobarea
modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea
indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate si pct.12.6,
pct. 12.7 si pct.12.8 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui
A.N.A.F. nr. 519/2005

DECIDE:

Desfiinteaza Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.  nr.
xxx/zz.zz.2010 prin care s-au stabilit in sarcina  UAN majorari de intarziere aferente obligatiilor
fiscale in suma totala de S lei, urmand ca Administratia Finantelor Publice Sector x sa procedeze
la reanalizarea situatiei fiscale a contribuabilei, tinand cont de prevederile legale, de motivatiile
acesteia, precum si de cele retinute prin prezenta.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.


