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                   Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila – Serviciul Evidenţă pe 
Plătitori Persoane Fizice şi Juridice prin adresa nr._.2013, înregistrată sub nr._ 
2013, asupra  contestaţiei formulată de S.C. X S.R.L. împotriva Deciziei 
nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 
  S.C. X S.R.L. cu sediul în Brăila, str._ bl._, sc._ et._, ap._, este 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Brăila sub nr.J09/_ şi are CUI RO _ 
este reprezentată legal de _- administrator, care a semnat şi a aplicat, în 
original, amprenta ştampilei societăţii comerciale pe acţiunea introdusă în calea 
administrativă de atac.  
  Obiectul contesta ţiei   priveşte suma de _lei , cu titlu de accesorii 
(dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente impozitului pe dividende persoane 
fizice, calculate prin Decizia nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii.  
  Analizând termenul de depunere a contesta ţiei , D.G.F.P. Judeţul 
Brăila reţine că decizia mai sus menţionată, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Brăila, a fost comunicată către S.C. X S.R.L., prin poştă, 
cu scrisoare recomandată, confirmată de primire, în data de_.2013, iar acţiunea 
în calea administrativă de atac a fost depusă la D.G.F.P a Judeţului Brăila, în 
data de_.2013, sub nr._ înregistrată ulterior la Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Brăila sub nr._.2013. 
  Astfel, conform prevederilor art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură  fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se constată că, această contestaţie a fost depusă în 
termenul legal. 
  Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile procedurale 
prevăzute de art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
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completările ulterioare, D.G.F.P. Judeţul Brăila este investită să soluţioneze 
contestaţia pe fond. 
 
  I. Prin contesta ţie, S.C. X S.R.L. susţine că formulează acţiune 
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr._.2013 solicitând 
anularea acesteia pentru suma de _lei cu titlu de dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice.  
  În motivare, societatea comercială precizează că speţei îi sunt 
aplicabile prevederile art.119 alin.1 şi art.120 alin.1 din Codul de procedură 
fiscală precum şi Decizia Comisiei de Proceduri Fiscale nr.3/2008 – 
O.P.A.N.A.F. nr.1801/2008, potrivit cărora „dobânzile pot fi datorate numai în 
raport cu data scadenţei şi nu cu data declarării”, iar „plăţile făcute anticipat vor 
fi luate în calcul ca stingând obligaţiile bugetare la momentul plăţii chiar şi în 
situaţia în care se declară sau se rectifică mai târziu decât data scadenţei”. 
  În acest context, S.C. X S.R.L. precizează că impozitul pe dividende 
persoane fizice, datorat în perioada noiembrie 2009 – decembrie 2010, a fost 
achitat în avans, după cum urmează: 

- pentru _2009 (data plăţii dividendului_.2009) – impozitul aferent în sumă 
de _lei, cu termen scadent 25.12.2009, a fost achitat în data de_.2009; 

- pentru _2009 (data plăţii dividendului_.2009) – impozitul aferent în sumă 
de _lei, cu termen scadent 25.01.2010, a fost achitat în data de_.2009; 

- pentru _2010 (data plăţii dividendului_.2010) – impozitul aferent în sumă 
de _lei, cu termen scadent 25.01.2011, a fost achitat în data de_.2010. 

 Prin urmare, societatea comercială concluzionează că în speţă nu 
au fost zile de întârziere în achitarea impozitului la bugetul de stat, aspect ce 
reiese şi din fişa sintetică totală întocmită de A.N.A.F. 
   
  II. Prin Decizia nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, s-au stabilit, în 
sarcina contribuabilului S.C. X S.R.L., în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru plata cu 
întârziere a impozitului pe dividende persoane fizice, dobânzi şi penalităţi de 
întârziere în sumă de _lei, calculate, prin anexa la aceasta, după cum urmează, 
în structură pe debite: 

- _lei, înscris în Declaraţia 100 nr._.2012, pentru un număr de _ zi 
(_.2009-.2009), s-a calculat o dobândă în sumă de _ lei; 

- _lei, înscris în Declaraţia 100 nr._.2012, pentru un număr de _zile 
(_.2009 –_.2010), s-au calculat dobânzi în sumă de _lei şi penalităţi de 
întârziere pentru un număr de _ zile (_.2010 –-.2010) în sumă de _lei; 

- _lei, înscris în Declaraţia 100 nr._.2012, pentru un număr de _ zile 
(_.2010 –_2010), s-au calculat dobânzi în sumă de _lei şi penalităţi de 
întârziere pentru un număr de _ zile (_.2010 –_2010) în sumă de _lei; 
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- _lei, înscris în Declaraţia 100 nr._.2012, pentru un număr de _ zile 
(_2011 –_.2012), s-au calculat dobânzi în sumă de _lei şi penalităţi de 
întârziere pentru un număr de _ zile (_2011 –_.2012) în sumă de _lei. 

 
  III. Din analiza actelor şi documentelor existente la dosarul cauzei, 
în raport cu prevederile legale aplicabile speţei şi având în vedere motivaţiile 
invocate de contestatoare, se reţin următoarele:   
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă S.C. X S.R.L. datoreaz ă 
bugetului de stat suma de _lei , cu titlu de accesorii (dobânzi şi penalit ăţi 
de întârziere) aferente impozitului pe dividende pe rsoane fizice, în 
condi ţiile în care organul fiscal nu a respectat procedur a de corec ţie în 
eviden ţa pe pl ătitor, în cazul depunerii cu întârziere a declara ţiilor fiscale, 
corelat cu pl ăţile aferente lor.   
  În fapt, în perioada 2009 – 2010, S.C. X S.R.L., potrivit informaţiilor 
din fişa sintetică totală pe plătitor, a efectuat plăţi în contul impozitului pe 
veniturile din dividende distribuite la persoane fizice, după cum urmează: cu 
documentele de plată nr._.2009 suma de _lei, nr._.2009 suma de _lei şi  
nr._.2010 suma de _lei. 

În data de_.2012, S.C. X S.R.L., conform celor înscrise în 
documentul de evidenţă amintit anterior, a depus la organul fiscal teritorial 
declaraţia cod formular 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, 
înregistrată sub nr._, aferentă lunii _2012, prin care a declarat un impozit pe 
veniturile din dividende distribuite la persoane fizice în sumă de _lei, achitat cu 
documentul de plată nr._ în aceeaşi dată. 

Ulterior, în data de_.2012 societatea comercială a depus la 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, declaraţiile cod formular 
100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, depuse în copie în dosarul 
cauzei, după cum urmează, pe perioade de raportare: 
 - _2009, declaraţia înregistrată sub nr._, prin care a declarat un impozit pe 
veniturile din dividende distribuite la persoane fizice în sumă de _lei; 
 - _2009, declaraţia înregistrată sub nr._ prin care a declarat un impozit pe 
veniturile din dividende distribuite la persoane fizice în sumă de _lei; 
 - _2010, declaraţia înregistrată sub nr._, prin care a declarat un impozit pe 
veniturile din dividende distribuite la persoane fizice în sumă de _lei. 
  Ca urmare, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila a 
emis pentru S.C. X S.R.L., Decizia nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, prin care s-au stabilit în sarcina contribuabilului, pentru plata cu 
întârziere a impozitului pe dividende persoane fizice, dobânzi şi penalităţi de 
întârziere în sumă de _lei. 

 Împotriva deciziei nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, S.C. X S.R.L.a formulat contestaţie, prin care se motivează că 
impozitul pe dividende persoane fizice, datorat în perioada _2009 –_2010, a 
fost achitat în avans, concluzionând că, în speţă, nu au fost zile de întârziere în 
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achitarea impozitului la bugetul de stat, aspect ce reiese şi din fişa sintetică 
totală întocmită de A.N.A.F. 
  În drept,  speţei îi sunt aplicabile prevederile art.111 alin.(1), art.114 
alin.(2) şi (3) lit.a) şi lit.c), art.120 alin.(1), (2) şi (3)  şi art.120^1 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

“ART. 111 
     Termenele de plat ă 
    (1) Crean ţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor p revăzute de Codul fiscal 
sau de alte legi care le reglementeaz ă. 

... 
ART.114 

    Dispozi ţii privind efectuarea pl ăţii 
    ... 
    (2) Plata obliga ţiilor fiscale se efectueaz ă de către debitori, distinct pe fiecare 
impozit, tax ă, contribu ţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv 
major ări de întârziere.  
 ... 
   (3) În cazul stingerii prin plat ă a obliga ţiilor fiscale, momentul pl ăţii este: 
    a) în cazul pl ăţilor în numerar, data înscris ă în documentul de plat ă eliberat de 
organele sau persoanele abilitate de organul fiscal ; 
 ... 
   c) în cazul pl ăţilor efectuate prin decontare bancar ă, data la care b ăncile debiteaz ă contul 
plătitorului pe baza instrumentelor de decontare speci fice, astfel cum aceast ă informa ţie este 
transmis ă prin mesajul electronic de plat ă de către institu ţia bancar ă ini ţiatoare, potrivit 
reglement ărilor specifice în vigoare, cu excep ţia situa ţiei prev ăzute la art. 121, data putând fi 
dovedit ă prin extrasul de cont al contribuabilului;   

ART. 120 
     Dobânzi 

   (1) Dobânzile se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm ătoare termenului de scaden ţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.    
   (2) Pentru diferen ţele suplimentare de crean ţe fiscale rezultate din corectarea 
declara ţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dob ânzile se datoreaz ă 
începând cu ziua imediat urm ătoare scaden ţei crean ţei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen ţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 
    (3) În situa ţia în care diferen ţele rezultate din corectarea declara ţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite ini ţial, 
se datoreaz ă dobânzi pentru suma datorat ă după corectare ori modificare, începând 
cu ziua imediat urm ătoare scaden ţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 

ART. 120^1 
    Penalit ăţi de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga ţiilor fiscale se sanc ţionează cu o penalitate de 
întârziere datorat ă pentru neachitarea la scaden ţă a obliga ţiilor fiscale principale.”
  Faţă de cadrul legal menţionat, D.G.F.P. Judeţul Brăila reţine că, 
dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează pentru neachitarea la 
scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.   
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 Ori, în speţă, se constată că, S.C. X S.R.L., deşi achită în avans la 
bugetul de stat sumele datorate în contul impozitului pe veniturile din dividende 
distribuite la persoane fizice nu procedează şi la depunerea la organul fiscal 
teritorial a declaraţiilor aferente sumelor datorate. 
  Prin urmare, se constată că speţei îi sunt aplicabile şi prevederile 
anexei O.P.A.N.A.F. nr.1801/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de 
proceduri fiscale nr. 3/2008, potrivit căreia: 

“ANEX Ă 
                                    DECIZIA 
           Comisiei de proceduri fiscale nr. 3 din 18 decembrie 2008 
  

În aplicarea art. 12, art. 111, art. 114, art. 119 şi art. 120 din Ordonan ţa Guvernului 
nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007: 
    "În situa ţia în care contribuabilul, cu bun ă-credin ţă, efectueaz ă o plat ă mai mare 
decât cuantumul crean ţei fiscale înscrise eronat într-o declara ţie fiscal ă care a fost 
corectat ă ulterior de c ătre contribuabil sau au fost stabilite de c ătre organul fiscal 
diferen ţe datorate în plus fa ţă de crean ţa fiscal ă ini ţială, în condi ţiile legii, data 
stingerii, în limita sumei pl ătite suplimentar, este data pl ăţii astfel cum aceasta este 
definit ă de lege, dac ă suma pl ătită suplimentar nu a fost stins ă până la data corect ării 
de către contribuabil sau pân ă la data stabilirii de c ătre organul fiscal a diferen ţei 
datorate în plus.” 
  Având în vedere cele menţionate, precum şi actele şi documentele 
existente la dosarul cauzei, D.G.F.P. Judeţul Brăila reţine că, S.C. X S.R.L. a 
efectuat, per total, o plată mai mare decât cuantumul creanţei fiscale declarate 
la organul fiscal teritorial, motiv pentru care, data stingerii obligaţiilor declarate 
ulterior era data plăţii, în condiţiile în care suma plătită suplimentar nu a fost 
stinsă până la data depunerii de către contribuabil a declaraţiilor fiscale.  
  Mai mult, se constată că organul fiscal competent nu a respectat 
procedura de corecţie în cazul depunerii cu întârziere a declaraţiilor fiscale, 
potrivit O.M.F.P. nr.1722/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
organizarea Sistemului de administrare a creanţelor fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare, aduse inclusiv prin O.M.E.F. nr.2144/2008. 
  În atare situaţie, în absenţa parcurgerii etapelor procedurii de 
corectare în cazul depunerii cu întârziere a declaraţiilor fiscale, în evidenţa pe 
plătitor pentru S.C. X S.R.L., situaţia fiscală a acesteia nu s-a determinat în mod 
corespunzător. 

Având în vedere prevederile legale, precum şi cele reţinute, în 
temeiul art.216 alin.(3) şi alin.(3^1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
care precizează: 

“(3) Prin decizie se poate desfiin ţa total sau par ţial actul administrativ atacat, 
situa ţie în care urmeaz ă să se încheie un nou act administrativ fiscal care va  avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu ţionare. 

(3^1) Solu ţia de desfiin ţare este pus ă în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic ării deciziei, iar noul act administrativ fiscal emi s vizeaz ă strict aceea şi 
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perioad ă şi acelaşi obiect al contesta ţiei pentru care s-a pronun ţat solu ţia de 
desfiin ţare.”, 
se va desfiin ţa par ţial Decizia nr._.2013  referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, 
pentru suma de _lei , cu titlu de accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) 
aferente impozitului pe dividende persoane fizice, urmând ca organul fiscal s ă 
procedeze la o nou ă analiz ă a aceleia şi perioade şi acela şi tip de obliga ţie 
fiscal ă ţinând cont de prevederile legale aplicabile în spe ţă, precum şi de 
cele precizate prin prezenta decizie. 

Ca efect al acestei solu ţii se re ţine faptul c ă, S.C. X S.R.L., este 
repus ă în situa ţia anterioar ă emiterii Deciziei nr._.2013 referitoare la 
obliga ţiile de plat ă accesorii, emis ă de Administra ţia Finan ţelor Publice a 
Municipiului Br ăila, privind suma de _lei, cu titlu de accesorii (d obânzi şi 
penalit ăţi de întârziere) aferente impozitului pe dividende persoane fizice.  
  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209 alin.(1) lit. a), art.210 şi 
art.216 alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
 
 
         D E C I D E : 
 
 

Desfiin ţarea par ţială a Deciziei nr._.2013 referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului 
Brăila, privind suma de _lei, cu titlu de accesorii (dobânzi şi penalităţi de 
întârziere) aferente impozitului pe dividende persoane fizice, pentru S.C. X 
S.R.L. Brăila, urmând ca organul fiscal să procedeze la o nouă analiză a 
aceleiaşi perioade şi aceluiaşi tip de obligaţie fiscală ţinând cont de prevederile 
legale aplicabile în speţă, precum şi de cele precizate prin prezenta decizie. 
  În temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta decizie de soluţionare este definitivă în sistemul căilor administrative 
de atac şi poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, respectiv la Tribunalul Brăila, potrivit art.218 alin.(2) 
din acelaşi act normativ, în termen de 6 luni de la data comunicării. 

 
 
 
 
                                          DIRECTOR EXECUTIV,  

 
 

 


