MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
A JUDEŢULUI NEAMŢ
DECIZIA NR. 792 DIN 23.09.2011
privind soluţionarea contestaţiei formulate de
TTT din com. ..., jud. Neamţ,
înregistrată la D.G.F.P. Neamţ sub nr. .../19.08.2011
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Neamţ a fost sesizată de
Administraţia Finanţelor Publice ..., prin adresa nr. … din data de 17.08.2011 înregistrată
la direcţie sub nr. ... din data de 19.08.2011, cu privire la contestaţia formulată de TTT cu
sediul în sat .., com. ..., judeţul Neamţ, având codul unic de înregistrare ….
Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. ... emisă de Administraţia Finanţelor Publice ... la data de 12.07.2011 şi are
ca obiect obligaţiile de plată accesorii în sumă de ... lei reprezentând:
… lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- … lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe profit;
… lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe dividende persoane
fizice;
- … lei – obligaţii de plată accesorii aferente contribuţiilor sociale datorate pentru
veniturile din salarii.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.1 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in raport de data
comunicarii deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..../12.07.2011, respectiv
29.07.2011 si de data depunerii contestatiei la registratura Administratiei Finantelor
Publice ..., conform stampilei aplicate pe aceasta, respectiv 09.08.2011.
Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205 alin.(1) şi (2), art.207
alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ este competentă să soluţioneze
contestaţia formulată de TTT din comuna ....
I.
Petenta formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr. .../12.07.2011 emisă de Administraţia Finanţelor Publice ..., arătând
următoarele:
La data de 09.09.2010, cu adresa nr. …, a înştiinţat organul fiscal în legătură cu
plăţile efectuate la data de 09.09.2010, precizând că a achitat şi dobânzile de întârziere de
0.05% pentru 15 zile (25.08.2010-09.09.2010). La această adresă nu a primit niciun
răspuns. Plăţile efectuate cu titlu de dobânzi reprezintă: … lei dobânzi aferente obligaţiilor
datorate bugetului de stat şi … lei dobânzi aferente contribuţiilor sociale.
La data de 11.11.2010, cu adresa nr. …, a formulat o contestaţie împotriva somaţiei
nr. …, susţinută de faptul că pentru valoarea în cauză exista cerere de compensare. Nici
la această contestaţie nu a primit răspuns.
La data de 13.07.2010, prin adresa nr. …, a solicitat compensarea sumei negative a
TVA cu aceeaşi sumă din obligaţia de plată la impozitul pe profit.
La data de 01.04.2011, prin adresa nr. … a solicitat lămuriri organului fiscal teritorial
în legătură cu existenţa sumei de … lei care figurează ca fiind achitată în plus, reamintind
că această sumă a fost achitată la data de 09.09.2010 cu titlu de accesorii, însă nu a
primit o decizie referitoare la aceste obligaţii de plată accesorii.
În finalul contestaţiei societatea solicită să se analizeze aspectele prezentate, să se
constate că au fost achitate toate dobânzile de întârziere, că dobânzile aferente
impozitului pe profit nu sunt legale şi nici reale, în cauză existând cerere de compensare
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cu suma negativă a TVA, astfel că decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nu are
temei legal.
II.
Administraţia Finanţelor Publice ... a emis, în temeiul art. 88 lit. c) si art. 119
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru TTT din com. ... – CUI …, Decizia referitoare la obligaţiile
de plată accesorii nr. .../12.07.2011 prin care a calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere
în sumă totală de … lei astfel:
- … lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;
-… lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe profit;
- … lei – obligaţii de plată accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice;
-… lei – obligaţii de plată accesorii aferente contribuţiilor sociale datorate pentru veniturile
din salarii.
III. Luând în considerare cele prezentate de societatea contestatară, constatările
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în
vigoare pe perioada pentru care s-au calculat majorări de intarziere, se reţin următoarele:
1.
Prin cauza supusă soluţionării Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
judeţului Neamţ este învestită să se pronunţe dacă organul fiscal a stabilit în mod
legal în sarcina TTT dobânzi în sumă de … lei aferente contribuţiilor sociale cu
termen de plată la data de 25.08.2010.
În fapt,
TTT ... – CUI RO … a depus la organul fiscal sub nr. …/17.08.2010 declaraţia 102
privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru luna
iulie 2010, cu scadenţă la data de 25.08.2010, conform căreia societatea datorează
contribuţii sociale în sumă de … lei.
La data de 09.09.2010 societatea a achitat contribuţiile sociale în sumă de … lei şi
dobânzi aferente în sumă de … lei, calculate astfel: … lei X 15 zile X 0,05%. Societatea a
înştiinţat organului fiscal teritorial în legătură cu aceste plăţi, sesizând totodată faptul că nu
i s-a emis o decizie de calcul pentru dobânzi.
Prin Decizia nr. .../12.07.2011, A.F.P. ... a calculat în sarcina TTT dobânzi în sumă
de … lei, aferente contribuţiilor sociale declarate pentru luna iulie 2010, achitate cu
întârziere la data de 09.09.2010.
Prin contestaţia formulată împotriva acestei decizii, societatea reaminteşte faptul că
a achitat dobânzi pentru plata cu întârziere de 15 zile a contribuţiilor sociale aferente lunii
iulie 2010, precum şi că nu deţine decizie referitoare la calculul acestora.
În drept,
Referitor la obligatii de plată accesorii, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicată prevede următoarele la art. 119-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.
(2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de
amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare
silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul
în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine
creanţa principală.
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală,[…]."
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La art. 120- Dobânzi din acelaşi act normativ se precizează că:
„(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.”
Fata de cele prezentate în fapt şi în drept se reţin următoarele:
Dobânzile se datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare, pentru
fiecare zi de întârziere, fiind stabilite prin decizii întocmite de organele fiscale teritoriale.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că societatea a achitat suma de
… lei în contul unic al bugetului asigurărilor sociale şi fondurilor speciale la data de
09.09.2010, cu 15 zile întârziere faţă de termenul de plata de 25.08.2010, concomitent cu
plata sumei de … lei, accesorii calculate de societate fără existenţa unei decizii de calcul
al acestora.
Astfel, A.F.P. ... a emis în mod legal Decizia nr. ... din 12.07.2011 pentru dobânzile
în sumă de … lei aferente contribuţiilor sociale în sumă de … lei achitate cu întârziere de
15 zile, debit care se stinge cu suma deja achitată de societate cu titlu de dobânzi la data
de 09.09.2010. Ca urmare, se va respinge contestaţia pentru suma de … lei, dobânzi
aferente contribuţiilor sociale calculate de A.F.P. ... prin Decizia nr. .../12.07.2011, ca
neîntemeiată.
2.
Prin cauza supusă soluţionării Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
judeţului Neamţ este învestită să se pronunţe dacă organul fiscal a stabilit în mod
legal în sarcina TTT dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de … lei aferente
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator.
În fapt,
TTT ... a declarat la data de 12.04.2011 suma de … lei cu titlu de contribuţie pentru
asigurări de sănătate datorată de angajator pentru luna martie 2011. Această sumă a fost
stinsă în termenul legal. La data de 20.06.2011 societatea depune o declaraţie rectificativă
prin care majorează cu … lei contribuţia declarată iniţial. Această diferenţă suplimentară a
fost stinsă la data de 27.06.2011, cu 62 zile întârziere faţă de termenul legal de plată.
Prin Decizia nr. .../12.07.2011 A.F.P. ... a stabilit în sarcina societăţii … dobândă şi
… penalitate de întârziere aferente contribuţiei în sumă de … lei, stinsă cu întârziere de 62
zile.
În drept,
Referitor la obligatii de plată accesorii, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicată prevede următoarele la art. 119-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.
(2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de
amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare
silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul
în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine
creanţa principală.
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală,[…]."
La art. 120- Dobânzi din acelaşi act normativ se precizează că:
„(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.
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(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Penalităţile de întârziere sunt reglementate de art. 120^1 din acelaşi act normativ:
„(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi
nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere
este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; […]”
Fata de cele prezentate în fapt şi în drept se reţin următoarele:
Dobânzile se datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare, în cazul
diferenţelor suplimentare stabilite prin declaraţii rectificative dobânzile calculându-se
începând cu ziua următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că suma de … lei, declarată
suplimentar prin declaraţia rectificativă depusă la data de 20.06.2011 pentru luna martie
2011, a fost stinsă cu întârziere de 62 de zile.
Astfel, A.F.P. ... a emis în mod legal Decizia nr. ... din 12.07.2011 pentru obligaţiile
de plată accesorii în sumă de … lei aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate
datorată de angajator în sumă de … lei stinsă cu întârziere de 62 zile (26.04.201127.06.2011). Ca urmare, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia pentru suma de
… lei, reprezentând … dobândă şi … penalitate de întârziere, accesorii aferente
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, calculate de A.F.P. ...
prin Decizia nr. .../12.07.2011.
3.
Prin cauza supusă soluţionării Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
judeţului Neamţ este învestită să se pronunţe dacă organul fiscal a stabilit în mod
legal în sarcina TTT dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de … lei aferente
impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit şi impozitului pe dividende
persoane fizice.
În fapt,
TTT a depus la organul fiscal declaratiile 100 privind obligatiile de plată la bugetul
de stat pentru lunile mai 2010, iunie 2010, iulie 2010 şi septembrie 2010, prin care a
declarat impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit şi impozit pe dividende persoane
fizice. Pentru stingerea obligatiilor declarate societatea a efectuat plăţi şi a solicitat
compensarea parţială cu TVA solicitată la rambursare. De asemenea, la data de
09.09.2010 societatea a efectuat plata sumei de … lei cu titlul de obligatii de plată
accesorii pentru plata cu întârziere a sumei de … lei datorată bugetului de stat pentru luna
iulie 2010.
Deşi societatea a considerat că obligaţiile de plată declarate la bugetul de stat au
fost stinse integral şi la termenele legale prin plăţile efectuate şi prin compensările
efectuate, acest fapt nu s-a realizat deoarece stingerea a fost afectată de următoarele: de
soluţia de desfiinţare parţială a deciziei anterioare de calcul accesorii, dată de D.G.F.P.
Neamţ la contestaţia depusă de petentă în luna august 2010, de faptul că TVA solicitată la
rambursare nu a fost aprobată integral, precum şi de modificarea ordinii de stingere a
obligaţiilor fiscale principale prin notele de compensare a obligaţiilor fiscale fără a se ţine
strict cont de obligaţiile scadente la data depunerii cererilor de rambursare a TVA.
Administratia Finantelor Publice ... a emis Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. .../12.07.2011, prin care a calculat pentru TTT, obligaţii fiscale accesorii în
sumă de ... lei aferente impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit şi
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impozitului pe dividende persoane fizice pentru diferite perioade cuprinse între 01.07.2010
– 09.09.2010.
Petenta contestă majorările de întârziere în sumă de ... lei stabilite prin decizia de
calcul accesorii anterior menţionată, motivând că au fost solicitate compensări ale
impozitului pe profit cu TVA de rambursat, precum şi că la data de 09.09.2010 a achitat
deja suma de ... lei cu titlul de dobânzi aferente obligaţiilor de plată la bugetul de stat
sumă de ... lei, cu scadenţa la data de 25.08.2010, achitate cu întârziere de 15 zile.
În Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei nr. .../17.08.2011 întocmit de
A.F.P...., se detaliază modul în care ar fi trebuit să se efectueze stingerea obligatiilor de
plată la la bugetul de stat din TVA de rambursat şi din plăţile efectuate de societate,
rezultând că accesoriile calculate prin decizia contestată nu sunt datorate integral.
În drept,
Referitor la dispoziţiile privind efectuarea plăţilor, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicată, la art. 114, prevede:
„(2^1) 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.
(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent,
distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate.
(2^3) 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. […]”
Referitor la compensare, art. 116 alin.(3) din acelaşi act normativ stipulează:
„Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau
înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. Dispoziţiile art.
115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.”
Referitor la obligatii de plată accesorii, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicată prevede următoarele la art. 119-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.
(2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de
amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare
silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul
în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine
creanţa principală.
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală,[…]."
La art. 120- Dobânzi din acelaşi act normativ se precizează că:
„(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.
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Penalităţile de întârziere sunt reglementate de art. 120^1 din acelaşi act normativ:
„(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.
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(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi
nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere
este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; […]”
Referitor la majorările de întârziere în cazul compensării, art. 122 alin.(1) din actul
normativ sus menţionat reglementează următoarele:
„Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării
În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile şi penalităţile de întârziere
sau majorările de întârziere, după caz, se calculează până la data prevăzută la art. 116
alin. (4).”
La art. 116 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările
existente la data stingerii se precizează că:
„(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care
creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile.
(5) În sensul prezentului articol, creanţele sunt exigibile:
a) la data scadenţei, potrivit art. 111;
b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA
cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de
organul fiscal potrivit legii; […]
„(6) Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea
debitorului sau din oficiu. Dispoziţiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt
aplicabile în mod corespunzător.”
Fata de cele prezentate în fapt şi în drept se reţin următoarele:
În temeiul prevederilor legale invocate în drept, obligaţiile fiscale accesorii se
datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare, iar la compensarea obligaţiilor
fiscale de plată cu sumele de rambursat cuvenite, data stingerii este data depunerii la
organul fiscal a cererii de rambursare. De asemenea, organul fiscal competent are
obligaţia de a distribui sumele din contul unic, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz,
proporţional cu obligaţiile datorate.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că societatea a achitat diferite
sume în contul unic al bugetului de stat, sume ce au fost parţial distribuite pentru obligaţiile
de plată declarate în declaraţiile 100 pentru lunile mai 2010, iunie 2010, iulie 2010 şi
septembrie 2010, ceea ce a determinat schimbarea ordinii de stingere a obligaţiilor.
Compensarea taxei pe valoarea adăugată nu a fost efectuată conform solicitării
societăţii deoarece TVA solicitată la rambursare nu a fost aprobată integral, iar taxa
aprobată a fost compensată şi cu alte obligaţii faţă de ceea ce a solicitat societatea.
În consecinţă, compensarea a fost efectuată pe soldurile din fişa sintetică pe plătitor
rezultate în urma distribuirii sumei virate în contul unic, la o dată ulterioară depunerii cererii
de compensare, iar în urma stingerilor efectuate s-au calculat majorări de întârziere.
Astfel, se reţine că baza de calcul la care organul fiscal a stabilit majorările de
întârziere prin decizia de calcul accesorii contestată este eronată, nefiind operate
compensările solicitate de societate.
Având în vedere că obligaţiile de plată pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale
se datorează începând cu data scadenţei până la data stingerii inclusiv, iar în cazul în
speţă data efectuării distribuţiei din contul unic a schimbat ordinea de stingere a obligaţiilor
fiscale principale şi în cazul obligaţiilor fiscale compensate organul fiscal nu a aplicat nici
reglementările privind data stingerii creanţelor în cazul compensărilor efectuate ca urmare
a unei cereri de rambursare, organul de soluţionare a contestaţiei nu se poate pronunţa
asupra legalităţii stabilirii majorărilor de întârziere în sumă de ... lei, urmând a se desfiinţa
parţial Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../12.07.2011 pentru
dobânzile şi penalităţile de întârziere în sumă de ... lei aferente impozitului pe veniturile
din salarii, impozitului pe profit şi impozitului pe dividende persoane fizice.
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Faţă de cele reţinute, se va face aplicarea prevederilor art. 216 alin.(3) din O.G. nr.
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată:
„(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie
în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de soluţionare.
(3^1) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la
data comunicării deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeaşi
perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare.”
În speţă se vor aplica şi prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care stipulează:
„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.”
Prin urmare, Administratia Finantelor Publice ... va proceda la reanalizarea situaţiei
fiscale a societăţii contestatoare, va lua în considerare cele reţinute prin prezenta decizie,
exercitându-şi rolul activ în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor fiscale accesorii datorate.
In ceea ce priveşte aspectele sesizate prin contestaţie referitoare la plăţile efectuate
la data de 09.09.2010 şi la somaţia nr. …, se vor aplica prevederile pct. 9.9 din Ordinului
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011, respectiv:
„În cazul în care contestaţiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lângă
cel de cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor
competente de către organul învestit cu soluţionarea căii administrative de atac, după
soluţionarea acesteia.”
Pentru considerentele arătate in conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art.
208, 210, art.216 alin. (1), (3) şi (3^1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, se
D E C I D E:
1.
Respingerea ca neîntemeiată a contestatiei formulate pentru suma de … de
TTT din com. ... jud. Neamţ împotriva obligaţiilor de plată accesorii aferente contribuţiilor
sociale stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../12.07.2011
emisă de Administratia Finantelor Publice ....
2.
Desfiinţarea parţială a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
.../12.07.2011 emisă pentru TTT din com. ... de către Administratia Finantelor Publice ...,
pentru majorările de întârziere în sumă de ... lei aferente impozitului pe veniturile din
salarii, impozitului pe profit şi impozitului pe dividende persoane fizice, urmând ca în 30 de
zile de la comunicarea prezentei organul fiscal să procedeze la regularizarea situaţiei
privind stingerea obligatiilor fiscale, luând în considerare prevederile legale privind
stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi cele reţinute prin prezenta decizie şi, dacă va fi
cazul, la emiterea altei decizii de calcul accesorii.
Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacată la Tribunalul Neamţ în termen
de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a),
respectiv art.10 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
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