
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                       
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a  judeŃului Vaslui            

   Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, Vaslui, jud.  Vaslui
           Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: 235317067,                        

                                                                       e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro
  

  D E C I Z I A  nr. 17/24.03.2010
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

 S.C. E. I.  S.R.L.,
înregistrată la D. G.F.P. Vaslui sub nr. ../26.02.2010

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  Vaslui  (D.G.F.P.  Vaslui)  prin  Compartimentul
SoluŃionare ContestaŃii  a fost sesizată de către AdministraŃia FinanŃelor Publice Bârlad (A.F.P. Bârlad) prin
adresa  nr.  ../25.02.2010,  înregistrată  la  DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  Vaslui  sub
nr. ../26.02.2010, cu privire la contestaŃia formulată de  S.C. E. I.  S.R.L. Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad,
str. 1 D., nr. ., judeŃul Vaslui CIF:RO... 

Obiectul contestaŃiei, înregistrată la A.F.P. Bârlad sub nr. ../18.02.2010 şi transmisă spre soluŃionare la
D.G.F.P. Vaslui îl constituie decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. ..
din data  de 14.01.2010,  emisă în  baza fişei  de evidenŃă  pe plătitor  condusă de AFP Bârlad,  comunicată
societăŃii la data de 21.01.2010, şi priveşte obligaŃiile fiscale în suma 00 lei reprezentând: 

– majorări de întârziere – impozit pe veniturile din salarii în suma de 00 lei;
– majorări de întârziere – impozit pe profit în suma de  00 lei; 
– majorări de întârziere – taxa pe valoarea adăugată în suma de  00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de  00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de 00 lei;
– majorări  de întârziere  – contribuŃie  de asigurări  pentru accidente de muncă şi  boli  profesionale

datorată de angajator în sumă de  00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie pentru şomaj datorată de angajator în sumă de  00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie individuale  de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în

sumă de 00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor

sociale în sumă de  00 lei;
– majorări de întârziere – contribuŃie pentru asigurări de sănătate datorată de angajator în sumă de 00
lei;
– majorări de întârziere contribuŃie pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în sumă de 00

lei;
– majorări de întârziere  – contribuŃie pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice

în sumă de 00 lei.
Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 alin. (1) art. 207 (1) şi art. 209

alin.  (1)  lit.  (a)  din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de procedură fiscală,  republicată,  DirecŃia  Generală  a
FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui este investită să soluŃioneze contestaŃia formulată de S.C. E.I.S.R.L. 

I. S.C. E. I. S.R.L. formulează contestaŃie împotriva deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii
aferente obligaŃiilor fiscale nr. ../14.01.2010 în suma totală de 00 lei precum şi a notificării nr. ../15.01.2010
privind obligaŃiile restante la bugetul general consolidat în suma de 00 lei ce urmează a fi publicate pe site-ul
Ministerului  FinanŃelor Publice (M.F.P.) în conformitate cu prevederile  Legii  161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei şi a OMFP nr. 551/2003 pentru aprobarea InstrucŃiunilor de aplicare a
prevederilor titlului I - "TransparenŃa informaŃiilor referitoare la obligaŃiile bugetare restante" al cărŃii I din Legea
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nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenŃei  în  exercitarea  demnităŃilor  publice,  a
funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri,  prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei,  şi solicită anularea acestora
menŃionând că „nu datorează sumele stabilite sub nici o formă, nu este datorată nici o sumă din comunicarea
nr. .. din 15.01.2010”, cu atât mai mult cât în prezent pe rolul CurŃii de Apel Iaşi se află plângerea noastră
împotriva actelor fiscale privind stabilirea în sarcina societăŃii noastre a debitelor.

II. Prin decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. ../14.01.2010,
organele fiscale din cadrul A.F.P. Bârlad a calculat în sarcina S.C. E.  I.  S.R.L. obligaŃiile  fiscale accesorii
pentru perioada 10.10.2009 - 31.12.2009, în suma totală de 00 lei, în conformitate cu prevederile art. 119 alin.
(1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare pentru:

- impozitul pe veniturile din salarii declarat de societate conform declaraŃiilor privind obligaŃiile de plată
la bugetul de stat depuse şi neachitate până la data de 31.12.2009;

-  impozitul  pe profit  stabilit  ca diferenŃă la  control  conform deciziei  de impunere nr.  ../31.10.2008,
respectiv debitele declarate conform declaraŃiilor privind obligaŃiile de plată la bugetul de stat şi neachitate
până la data de 31.12.2009;

-  taxa  pe  valoarea  adăugată  stabilită  ca  diferenŃă  de  plată  de  inspecŃia  fiscală  prin   decizia  de
impunere nr.  ../31.10.2008,  respectiv  debitele  declarate  conform declaraŃiilor  privind obligaŃiile  de plată  la
bugetul de stat şi neachitate până la data de 31.12.2009;

-  contribuŃiile  pentru  bugetul  asigurărilor  sociale,  bugetului  asigurărilor  pentru  şomaj  şi  bugetul
asigurărilor  de  sănătate  declarate  de  societate  prin  declaraŃiile  privind  obligaŃiile  de  plată  la  bugetele
asigurărilor sociale şi a fondurilor speciale neachitate până la data de 31.12.2009.

Prin  referatul  cu  propuneri  de  soluŃionarea  contestaŃiei  nr.  ../22.02.2010,  organul  fiscal  propune
„respingerea contestaŃiei ca nefondată atâta timp cât creanŃa principală sau accesorie, stabilită prin decizia de
impunere nr. ../31.10.2008, nu a fost admisă în urma procedurii administrative de soluŃionare a contestaŃiei sau
în  urma procedurii  contenciosului  administrativ  la  care  S.C.  E.  I.  S.R.L.  a  recurs,  aceasta  din  urmă fiind
actualmente pe rolul CurŃii de Apel Iaşi”.

III. Având în vedere actele şi documentele dosarului, susŃinerile contestatoarei în raport cu prevederile
actelor normative invocate de contestatoare şi de organul fiscal, se reŃin următoarele:

Prin decizia referitoare la obligaŃiile  de plată accesorii  aferente obligaŃiilor fiscale nr.  ../14.01.2010,
organele fiscale din cadrul A.F.P. Bârlad a calculat în sarcina S.C. E.  I.  S.R.L. obligaŃiile  fiscale accesorii
pentru perioada 10.10.2009 - 31.12.2009, în sumă totală de 00 lei, astfel:

1. pentru debitele declarate şi neachitate până la data de 31.12.2009 – majorări de întârziere la plată
în suma de 00 lei, din care:

 a)  suma de 166 lei – majorări  de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii în suma  de
00 lei din declaraŃiile „100 DeclaraŃie privind obligaŃiile fiscale de plată la bugetul de stat” nr. ../ 26.01.2009,
nr.  ../25.02.2009,  nr.  ../  23.03.2009,  nr.  ../27.04.2009,  nr.  ../25.05.2009,  nr.  ../24.06.2009,  nr.  ../
27.07.2009, ../24.08.2009, ../24.09.2009, nr. ../23.10.2009, nr. ../ 12.11.2009.

b) suma de 00 lei– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în suma de 00 lei din declaraŃia
101 ”DeclaraŃie privind impozitul  pe profit” nr. ../16.02.2009 şi declaraŃiile  „100 DeclaraŃie privind obligaŃiile
fiscale de plată la bugetul de stat” nr. ../27.04.2009, nr. ../27.07.2009, nr. ../23.10.2009.

c) suma de 00 lei – majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în suma de 00 lei din
deconturile  „300  Decont  privind  taxa  pe  valoarea  adăugată  nr.   ../26.01.2009,  nr.  .../25.02.2009,
nr. ../23.03.2009, nr. ../27.04.2009. 

 d)  suma de 00 lei – majorări  de întârziere din care:

– 00 lei, aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de 00 lei;
–  00 lei, aferente contribuŃiei de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de 00 lei;

2



–  00 lei, aferente contribuŃiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de
angajator în suma de 00 lei;

– 00 lei, aferente contribuŃiei  de asigurări pentru şomaj datorată de angajator în sumă de 00 lei;
– 00 lei, aferente contribuŃiei individuale de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în sumă de

00 lei;
– 00 lei, aferente contribuŃiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor sociale

în sumă de 00 lei;
– 00 lei, aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator în sumă de 00 lei;
– 00 lei aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în sumă de 00 lei;
–  00 lei aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice în suma

de 00 lei din declaraŃiile: „102 DeclaraŃie privind obligaŃiile de plată bugetul BASFS nr. 00/ 24.12.2008, nr.
00/26.01.2009,  nr.  00  din  25.02.2009,  nr.  00/23.03.2009,  nr.  00/27.04.2009,  nr.  00/  25.05.2009,  nr.
00/24.06.2009, nr. 00/24.07.2009, 00/24.08.2009, 00/24.09.2009, nr. 00/ 23.10.2009, nr. 005/12.11.2009. 

2.  pentru  debitele  suplimentare  de plată  stabilite  de organele  de inspecŃie  fiscală  prin  decizia  de
impunere nr. 0/31.10.2008, majorări  de întârziere totale în suma de 00 lei, din care:

- suma de 00 lei aferente impozitului pe profit în suma de 00 lei;
- suma de 00 lei aferente taxei pe valoarea adăugată în suma de 00 lei.

III.1. Referitor la majorările de întârziere în sumă de 00 lei, aferente impozitului pe veniturile din salarii
în sumă de 00 lei,  impozitului pe profit  în sumă de 00 lei,  taxei pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei,
contribuŃiilor la bugetul asigurărilor sociale în sumă de  00 lei, asigurărilor pentru şomaj în sumă de 00 lei şi
asigurărilor de sănătate declarate de contribuabil în sumă de 00 lei, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a
judeŃului  Vaslui,  prin  Compartimentul  soluŃionare  contestaŃii  este  investită  să  se  pronunŃe dacă
contestatoarea datorează majorări de întârziere pentru sumele declarate şi neachitate în termen.

În fapt, organele fiscale au stabilit că S.C. E00L I00 S.R.L. datorează la bugetul consolidat al statului,
majorări  de întârziere în sumă de 00 lei  pentru  perioada 10.10.2009 – 18.07.2009, pentru neachitarea în
termen a obligaŃiilor de plată declarate în sumă totală de 00 lei.

În drept,  sunt aplicabile prevederile  art.  119 şi  120 din OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003  privind
Codul de procedură fiscală, republicată, unde se prevede:

„Art. 119
DispoziŃii generale privind majorări de întârziere

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează
după acest termen majorări de întârziere. […]

Art. 120
Majorări de întârziere
(1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  începând cu  ziua  imediat
următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Din textele de lege citate mai sus se reŃine că majorările de întârziere se datorează în cazul neachitării
în termen a obligaŃiilor de plată şi se calculează începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă
şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, accesoriile în sumă de 00 lei au fost calculate pentru
perioada 10.10.2009-31.12.2009, pentru neachitarea în termen a impozitului pe profit în sumă de 00 lei, taxei
pe  valoarea  adăugată  în  sumă de  00 lei, contribuŃiilor  la  bugetul  asigurărilor  sociale  în  sumă de  00  lei,
asigurărilor  pentru  şomaj  în  sumă de  00  lei  şi  asigurărilor  de  sănătate  în  sumă  de  00  lei  declarate de
contribuabil  prin declaraŃiile  „100  DeclaraŃie  privind  obligaŃiile  fiscale  de  plată  la  bugetul  de  stat”  nr.
00/26.01.2009,  nr.  00/25.02.2009,  nr.  00/23.03.2009,  nr.  00/27.04.2009,  nr.  007/  25.05.2009,  nr.
006/24.06.2009,  nr.  007/27.07.2009,  001/24.08.2009,  009/  24.09.2009,  nr.  001/23.10.2009,  nr.
006/12.11.2009, declaraŃia 101”DeclaraŃie privind impozitul pe profit” nr. 00/ 16.02.2009, „300 Decont privind
taxa  pe  valoarea  adăugată  nr.  00/26.01.2009,  nr.  00/25.02.2009,  nr.  00/23.03.2009,  nr.  00/  27.04.2009,
respectiv  „102  DeclaraŃie  privind  obligaŃiile  de  plată  bugetul  BASFS  nr.  00din  24.12.2008,  nr.  00din
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26.01.2009,  nr.  00  din  25.02.2009,  nr.  00/23.03.2009,  nr.  002/27.04.2009,  nr.  00/25.05.2009,  nr.
00/24.06.2009, nr. 000/24.07.2009, 00/24.08.2009, 00/24.09.2009, nr. 00/23.10.2009, nr. 00/12.11.2009.

Aşa după cum precizează organele fiscale prin referatul cu propuneri de  soluŃionare, a contestaŃiei
ultimele plăŃi efectuate de către contribuabil, sunt:

-  la bugetul de stat,  suma de 00 lei cu chitanŃa nr. 00/17.12.2008 şi,
- la bugetul asigurărilor sociale şi a fondurilor speciale suma de 00 lei cu chitanŃa nr. 00/ 24.04.2009,

sume cu care au fost stinse obligaŃiile de plată datorate de către contribuabil în conformitate cu prevederile art.
114  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare care precizează:
    ART. 114
    DispoziŃii privind efectuarea plăŃii
    (1) PlăŃile către organele  fiscale se efectuează prin intermediul băncilor,  trezoreriilor şi al  altor
instituŃii autorizate să deruleze operaŃiuni de plată.
    (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului
general consolidat, prevăzute prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală,
într-un  cont  unic,  prin  utilizarea  unui  ordin  de  plată  pentru  Trezoreria  Statului  pentru  obligaŃiile
datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaŃii de
plată.
    (2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare
buget sau fond, după caz, proporŃional cu obligaŃiile datorate.
    (2^3) În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaŃiile fiscale datorate, distribuirea, în cadrul
fiecărui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuŃie sau altă sumă reprezentând creanŃă fiscală se
face mai întâi pentru impozitele şi contribuŃiile cu reŃinere la sursă şi apoi pentru celelalte obligaŃii
fiscale, proporŃional cu obligaŃiile datorate.

Se reŃine că în anul 2009, societatea a achitat în contul unic pentru bugetul asigurărilor sociale şi a
fondurilor speciale suma de  00 lei în data de 24.04.2009,  sumă care a fost distribuită de organul fiscal pentru
stingerea datoriei la contribuŃia individuală reŃinută de la asiguraŃi din declaraŃia din 20.12.2008, operaŃiune
comunicată  societăŃii  în  data  de  25.05.2009  (data  confirmării  de  primirea  comunicării  privind  distribuirea
sumelor achitate din contul unic.

Totodată se reŃine că societatea nu depune la dosarul cauzei alte documente din care să rezulte o altă
situaŃie de fapt decât cea prezentată de organele fiscale, în speŃă nu probează cu documente că obligaŃiile
declarate au fost stinse până la data de 31.12.2009.

Întrucât obligaŃiile bugetare în sumă de 00 lei nu au fost stinse de către contribuabil, în baza art. 119
din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  se  conchide  că
societatea datorează majorări de întârziere.

FaŃă de cele prezentate, urmează a se respinge ca neîntemeiată contestaŃia pentru suma de  00 lei,
stabilită prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii  aferente obligaŃiilor fiscale nr. 0/14.01.2010,
emisă de  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  Bârlad  reprezentând  majorări  de  întârziere  aferente  obligaŃiilor
fiscale în sumă de 00 lei, declarate şi neachitate de către contribuabil până la data de 31.12.2009.

III.  2.  Referitor  la  majorările  de  întârziere  în  sumă de  00  lei,  stabilite  prin  Decizia  referitoare  la
obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. 0/14.01.2010, aferente creanŃelor fiscale stabilite
prin Decizia de impunere nr. 00/31.10.2008 în sumă de 00 lei, din care impozit pe profit în sumă de 00 lei şi
taxa pe valoarea adăugată în sumă de  00 lei:  
         Cauza supusă soluŃionării DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui este să se
pronunŃe asupra accesoriilor aferente unor creanŃe pentru care societatea a formulat contestaŃie, în
condiŃiile în care DirecŃia Generală de SoluŃionarea ContestaŃiilor din cadrul Ministerului  FinanŃelor
Publice  –  AgenŃia  NaŃional de  Administrare  Fiscală,  prin  Decizia  nr.  0  din  27.01.2009,  a  dispus
respingerea contestaŃiei pentru creanŃele fiscale principale, care au generat accesoriile în sumă de 00
lei.
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În  fapt,  organele  fiscale  au  stabilit  că S.C.  E.  I.  S.R.L.  datorează  pentru  perioada 10.10.2009  –
31.12.2009,  majorări de întârziere în sumă de 00 lei, aferente creanŃelor fiscale stabilite  suplimentar prin
Decizia de impunere nr../31.10.2008, după cum urmează:

- suma  de  00 lei majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de 00 lei; 
- suma de  00 lei aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei.
DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia

NaŃional de Administrare Fiscală,  în urma soluŃionării  contestaŃiei  formulată de  S.C. E. I.  S.R.L.  împotriva
Deciziei de impunere nr. ../31.10.2008, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. ../31.10.2008, prin
Decizia nr. ../27.01.2009, a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei pentru suma totală de 00 lei,
reprezentând:

- 00 lei impozit pe profit;
- 00 lei accesorii aferente impozitului pe profit;
- 00 lei TVA;
- 00 lei accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată;
În drept,  sunt aplicabile prevederile  art. 119 şi 120 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedură fiscală, republicată, unde se prevede:
„Art. 119

DispoziŃii generale privind majorări de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează
după acest termen majorări de întârziere. […]

Art. 120
Majorări de întârziere
(1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  începând cu  ziua  imediat
următoare  termenului  de  scadenŃă  şi  până la  data  stingerii  sumei  datorate,  inclusiv”,  coroborat  cu
prevederile art. 215 din acelaşi act normativ care precizează la alin. (1)
  „(1)  Introducerea  contestaŃiei  pe  calea  administrativă  de  atac  nu  suspendă  executarea  actului
administrativ fiscal”.

Din textele de lege citate mai sus se reŃine că majorările de întârziere se datorează în cazul neachitării
în termen a obligaŃiilor de plată şi se calculează începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă
şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, formularea contestaŃiei pe cale administrativă nu suspendă
executarea titlului de creanŃă contestat.

Se reŃine că pentru creanŃele fiscale principale în sumă de 00 lei care au generat accesoriile stabilite
prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. .. din 14.01.2010, în sumă
de 00.lei, s-a dispus respingerea contestaŃiei. 

 SusŃinerea  contestatoarei  că  nu datorează obligaŃiile  de plată  stabilite  în  sarcina  sa nu poate  fi
retinută în soluŃionarea favorabilă a  cauzei întrucât obligaŃiile  suplimentare de plată asupra cărora au fost
calculate majorările de întârziere contestate au fost stabilite de plată prin decizia de impunere nr.../31.10.2008,
menŃinută  prin  decizia  nr.  ../27.01.2009  emisă  de  M.F.  P.-  ANAF prin  DirecŃia  Generală  de  SoluŃionarea
ContestaŃiilor iar atacarea în instanŃă a deciziei de soluŃionare a contestaŃiei nr. ../27.01.2009 în contencios
administrativ nu suspendă executarea titlului executoriu.

Deoarece pentru creanŃele fiscale principale în sumă de 00 lei, care au generat accesoriile de 00 lei,
DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice– AgenŃia NaŃională
de Administrare Fiscală, prin Decizia nr. ../27.01.2009, a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei
formulată de S.C. E.I. S.R.L., iar aceasta prin contestaŃia formulată, nu face dovada stingerii acestor obligaŃii
fiscale  se va respinge ca neîntemeiată contestaŃia şi  pentru majorările de întârziere în sumă de 00 lei
stabilite prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii  aferente obligaŃiilor fiscale nr.,,/14.01.2010,
reprezentând măsură accesorie, conform principiului de drept  "accesorium sequitur principale"(accesoriul
urmează principalul).
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III.  3. Referitor  la  obligaŃiile  fiscale  în  sumă  de  00  lei  cuprinse  în  înştiinŃarea  de  plată
nr. ../15.01.2010 se reŃin următoarele:

 În  conformitate  cu prevederile  prevederile  Legii  161/2003 privind unele  măsuri  pentru  asigurarea
transparenŃei  în  exercitarea demnităŃilor  publice,  a  funcŃiilor  publice  şi  în  mediul  de afaceri,  prevenirea şi
sancŃionarea corupŃiei  şi  a OMFP nr.  551/2003 pentru aprobarea InstrucŃiunilor  de aplicare  a prevederilor
titlului I - "TransparenŃa informaŃiilor referitoare la obligaŃiile bugetare restante" al cărŃii I din Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei „În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare
de  către  contribuabili,  persoane  juridice,  Ministerul  FinanŃelor  Publice  aduce  la  cunoştinŃă  publică  lista
contribuabililor,  [...]  care  înregistrează  obligaŃii  restante  la  bugetul  de  stat  reprezentând  impozite,  taxe,
contribuŃii şi alte venituri ale bugetului de stat”.

În conformitate cu precizările art. 3 pct. 11 lit.b) paragraful al treilea organele fiscale procedează „la
notificarea şi punerea de acord cu debitorii asupra obligaŃiilor totale restante la bugetul de stat, gestionate la
nivelul organelor fiscale teritoriale”, aşadar adresa nr. ../15.01.2010 este în fapt o înştiinŃare de plată cuprinsă
de legiuitor în categoria „alte acte administrativ fiscale conform pct. 5.2 din Ordinul nr. 519 din 27 septembrie
2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată care precizează:

  „5.2.  Alte  acte  administrative  fiscale  pot  fi:  dispoziŃia  de  măsuri,  decizia  privind  stabilirea
răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, notele de compensare,
înştiinŃări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc.”iar  art.209
alin. (2)  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată cu modificările şi completările
ulterioare „ContestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluŃionează de către
organele fiscale emitente”.

Din actele  normative  mai  sus citate  se reŃine că soluŃionarea contestaŃiei  formulată  de S.C.  E.I.T
S.R.L. împotriva înştiinŃări de plată nr. ../15.01.2009 este de competenŃa organului fiscal emitent motiv pentru
care Compartimentul soluŃionare contestaŃii din cadrul D.G.F.P. Vaslui declină competenŃa de soluŃionare în
favoarea AFP Bârlad, organ competent în cauză.

Pentru considerentele retinuŃe si în temeiul art.119, art.120  art. 205, art. 209 alin. (1) lit. b)  şi alin (2),
art. 215 şi  art. 216 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare se

D E C I D E:
1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. E. I. S.R.L. din localitatea Bârlad

str. 1 D. nr. ., jud. Vaslui împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale
nr.../14.01.2010, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice Bârlad privind suma de 00 lei, reprezentând:

– majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii în suma de 00 lei;
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în suma de  00 lei; 
– majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în suma de  00 lei;
– majorări de întârziere - contribuŃie de asigurări sociale datorată de angajator în suma de  00 lei;
– majorări de întârziere  -  contribuŃie de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în suma de 00 lei;
–  majorări  de  întârziere  aferente  contribuŃiei  de  asigurări  pentru  accidente  de  muncă  şi  boli

profesionale datorată de angajator în suma de  00 lei;
– majorări de întârziere aferente contribuŃiei  datorată de angajator în suma de 00 lei;
– majorări  de întârziere  aferente  contribuŃiei  individuale   de asigurări  pentru  şomaj  reŃinută  de la

asiguraŃi în suma de 00 lei;
– majorări  de întârziere aferente contribuŃiei  angajatorilor  pentru Fondul de garantare pentru plata

creanŃelor sociale în suma de  00 lei;
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– majorări  de întârziere aferente contribuŃiei  pentru asigurări  de sănătate datorată de angajator în
suma de 00 lei;

– majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în
suma de 00 lei;

– majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau
fizice în suma de 00 lei.
. 2. Transmite contestaŃia formulată împotriva înştiinŃării de plată nr. ../15.01.2010 către AFP Bârlad.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată în termen
de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Vaslui. 

DIRECTOR COORDONATOR,
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