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                                 DECIZIA nr.335 / 2015
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

S.C. .X. S.A.  
înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
sub nr. A_SLP 1709/11.08.2015

Direcţia  generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de
Administrare  a  Marilor  Contribuabili  prin  adresa  nr..X./10.08.2015,
înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală
de  soluţionare  a  contestaţiilor  sub  nr.A_SLP  1709/11.08.2015  asupra
contestaţiei formulată de S.C. .X. S.A., cu sediul în localitatea .X., prin S.C.A.
.X., conform împuternicirii avocaţiale aflată în original la dosarul cauzei.

S.C.  .X.  S.A.  contestă  suma de   .X.  lei  stabilită  în  sarcina  sa  prin
Deciziile  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  emise  de  Direcţia
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, respectiv :
-  .X. lei reprezentând accesorii stabilite prin  Decizia referitoare la obligaţiile
de  calcul  accesorii  nr..X./09.06.2015  dosar  fiscal  nr..X.  pentru  punctul  de
lucru oraş .X. respectiv :

- .X. leu reprezentând accesorii aferente vărsămintelor de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,

- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul
eşalonărilor la plată,

- .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
aferente taxei pe valoarea adăugată, 

- .X. lei reprezentând accesorii aferente CAS datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări

pentru şomaj datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru 
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Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale,
- .X. lei reprezentând accesorii CASS datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe construcţii,

- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X.,
- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X.,
- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru .X..

Faţă  de  data  comunicării  actelor  administrativ  fiscale  contestate,
respectiv : 
-  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./09.06.2015
comunicată  la  data  de  22.06.2015,  conform  semnăturii  reprezentantului
societăţii de pe confirmarea de primire anexată în copie la dosarul cauzei,
-  Deciziile  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./23.06.2015,
nr..X./23.06.2015   şi  respectiv  nr..X./23.06.2015,  comunicate  la  data  de
03.07.2015, conform semnăturii reprezentantului societăţii de pe confirmarea
de primire anexată în copie la dosarul cauzei, contestaţia a fost depusă în
termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind
înregistrată  sub  nr..X./21.07.2015 la  Serviciul  Registratură  al  D.G.A.M.C.,
potrivit  ştampilei  ace.X. instituţii  aplicată pe contestaţia aflată în original la
dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205,
art.206,  art.207 alin.(1)  şi  art.209 alin.(1)  lit.c)  din O.G.  nr.92/2003 privind
Codul  de  procedură  fiscală  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  la  data  înregistrării  contestaţiei  societatea  regăsindu-se  la
poziţia .X. din anexa nr.1 la O.P.A.N.A.F. nr.3661/2014 pentru aprobarea Li.X.
marilor  contribuabili,  Direcţia  generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din
cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  este  legal  investită  să
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. .X. S.A.

I. Prin contestaţia formulată, S.C. .X. S.A. solicită admiterea contestaţiei
şi exonerea de la plata sumei de .X. lei stabilită în sarcina sa prin Deciziile
referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  emise  de  D.G.A.M.C.:
nr..X./09.06.2015,  nr..X./23.06.2015,  nr..X./23.06.2015 şi   nr..X./23.06.2015
reprezentând  :  penalităţi  datorate în cazul eşalonărilor  la plată,  dobânzi  şi
penalităţi  de  întârziere  aferente  TVA,  accesorii  aferente  CAS datorată  de
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angajator,  accesorii  aferente  contribuţiei  de  asigurări  pentru  accidente  de
muncă  şi  boli  profesionale  datorată  de  angajator,  accesorii  aferente
contribuţiei  de  asigurări  pentru  şomaj  datorată  de  angajator,  accesorii
aferente  contribuţiei  angajatorilor  pentru  Fondul  de garantare  pentru  plata
creanţelor sociale,  accesorii aferente CASS datorată de angajator,  accesorii
aferente impozitului pe construcţii.

Contestatara  susţine  că  prin  Decizia  de  eşalonare  la  plată
nr..X./29.12.2014 i-a fost aprobată, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.29/2011
privind  reglementarea  acordării  eşalonărilor  la  plată  şi  ale  O.M.F.P.
nr.1853/2011  o  eşalonare  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale  exigibile,  pentru  o
perioadă de 60 de luni,  cu obligaţia de a achita fiecare rată prevăzută în
graficul de eşalonare, până la data de 15 ale fiecărei luni, până la stingerea
integrală a obligaţiilor fiscale pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.

Deşi societatea a îndeplinit obligaţiile conform celor stabilite prin decizia
de eşalonare, totuşi organele fiscale au realizat în mod greşit descărcarea
plăţilor efectuate în baza acestui act,  fiind stinse cu prioritate alte obligaţii
fiscale, motiv pentru care în evidenţa fiscală s-a consemnat o dată ulterioară
privind  stingerea  ratelor  aferente  eşalonării  şi  astfel  au  fost  calculate
accesorii.

Contestatara  invocă  în  susţinere  prevederile  art.115  alin.1  şi  art.114
alin.2^7  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare, arătând că organele fiscale au obligaţia
de a efectua stingerea ratei din luna curentă, conform graficului de eşalonare,
prin derogare de la regulile generale, indiferent de tipul creanţelor deopotrivă
exigibile ale aceluiaşi creditor.

Contestatara susţine că nu a efectuat plata în contul unic şi pretinde că
organele  fiscale  au  procedat  contrar  normelor  legale  mai  sus  invocate,
deoarece la momentul efectuării plăţii pentru ratele aferente eşalonării, până
la data de 15 a fiecărei luni, au fost stinse obligaţiile curente ale societăţii cu
scadenţa modificată până la data de 25 ale lunii şi nu ratele de eşalonare cu
scadenţa până în data de 15 ale lunii.

Contestatara solicită aplicarea regulilor de la pct.16 alin.1 şi pct.18 din
O.P.A.N.A.F. nr.1314/2007 cu completările şi modificările ulterioare, susţinând
că legiuitorul distinge clar obligaţiile fiscale ce fac obiectul eşalonării  (cele
plătite conform ratelor stipulate în graficul anexat Deciziei de eşalonare) şi
obligaţiile  fiscale  curente  denumite  „obligaţii  de  a  căror  plată  depinde
menţinerea valabilităţii eşalonării la pată”, acestea fiind enumerate cu „şi”.

Astfel,  din  perspectiva  obligaţiilor  curente  a  căror  scadenţă  este
decalată expres de dispoziţiile legale, până la data de 25 ale lunii următoare,
rezultă  că  situaţia  contribuabilului  s-a  înrăutăţit,  întrucât  prin  eşalonarea
acordată în esenţă a fost redus termenul de plată, iar conform interpretării toţi
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contribuabilii care au eşalonări s-ar afla în situaţia de a nu beneficia niciodată
de termenul  maxim de scadenţă stipulat  de art.10 alin.1  lit.a)  din  O.U.G.
nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 

Societatea  invocă  interpretarea  principiilor  predictibilităţii  şi
previzibilităţii  legii  dată  de  Curtea  Constituţională  prin  Decizia
nr..X./07.05.2015, potrivit căreia nu se poate pretinde unui subiect de drept
să  respecte  o  lege  care  nu  este  clară,  precisă,  previzibilă  şi  accesibilă,
întrucât aceasta nu îşi poate adapta conduita în funcţie de ipoteza normativă
a legii.  În  concluzie,  contestatara  solicită  anularea Deciziilor  referitoare la
obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./09.06.2015,  nr..X./23.06.2015,
nr..X./23.06.2015 şi respectiv nr..X./23.06.2015. 
          

II. Prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./09.06.2015 dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru oraş .X. a fost
stabilită suma de .X. lei respectiv :

- .X.  leu reprezentând accesorii aferente vărsamintelor de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,

- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul
eşalonărilor la plată,

- .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
aferente taxei pe valoarea adăugată, 

- .X. lei reprezentând accesorii aferente CAS datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări

pentru şomaj datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale,
- .X. lei reprezentând accesorii CASS datorată de angajator,

- .X. lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe construcţii.
Totodată, prin Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii :

- nr..X./23.06.2015 dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X. a
fost  stabilită  suma  de  .X.  lei  reprezentând  penalităţi  datorate  în  cazul
eşalonărilor la plată,
- nr..X./23.06.2015 dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X. a
fost  stabilită  suma  de  .X.  lei  reprezentând  penalităţi  datorate  în  cazul
eşalonărilor la plată,
-  nr..X./23.06.2015  dosar  fiscal  nr..X.  pentru  punctul  de  lucru  .X.  a  fost
stabilită suma de .X. lei  reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor
la plată.

Documentul  prin care au fost individualizate obligaţiile de plată pentru
care  au  fost  calculate  aceste  accesorii  este  reprezentat  de  Decizia  de
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eşalonare la plată nr..X./29.12.2014, comunicată contribuabilului în adta de
30.12.2014.
     Accesoriile  au  fost  calculate  în  temeiul  art.11  şi  art.12  din  O.U.G.
nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată şi art.110 din
O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, pentru  plata cu întârziere a ratelor cu
termen de plată 16.03.2015 şi 15.04.2015 din Decizia de eşalonare la plată
nr..X./29.12.2014.

III. Având în vedere susţinerile contestatarei şi documentele invocate
de aceasta,  constatările  organelor  fiscale  şi  actele  normative invocate  de
contestatară şi de organele fiscale, se reţin următoarele :

Cauza supusă soluţionării este dacă accesoriile stabilite în sarcina
S.C. .X. S.A. sunt datorate de aceasta,  în condiţiile în care în perioada
pentru  care  au  fost  calculate,  societatea  nu  a  achitat  la  scadenţă
obligaţiile curente, iar organele fiscale, din plăţile efectuate de societate
au stins obligaţiile în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru
obligaţiile de a căror plată depindea menţinerea valabilităţii înlesnirii.

În  fapt,  prin  Decizia  de  eşalonare  la  plată  nr..X./29.12.2014  a  fost
acordată eşalonarea la plata pe o perioadă de 60 de luni a obligaţiilor fiscale
exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală în
sumă totală de .X. lei, cu rate începând din data de 15.01.2015 şi până la
data  de  16.12.2019,  în  temeiul  prevederilor  O.U.G.  nr.29/2011  privind
reglementarea  acordării  eşalonărilor  la  plată  şi  ale  O.M.F.P.  nr.1853/2011
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr.29/2011 privind
reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 

Prin graficul sintetic şi graficele analitice pe impozite emise pentru codul
fiscal părinte oraş .X. şi pentru fiecare cod fiscal al punctelor de lucru .X. şi
comunele .X. şi  .X. au fost stabilite ratele de eşalonare la data de 15 ale
fiecărei luni.

Societatea  a  efectuat  plăţi  în  contul  ratelor  cu  termen  de  plată
16.03.2015 şi 15.04.2015, astfel :

- în perioada 11.03.2015 – 12.03.2015 pentru rata cu scadenţă în data
de 16.03.2015,

- în perioada 06.04.2015 - 10.04.2015 pentru rata cu scadenţa în data
de 15.04.2015.

Organele  fiscale  au  constatat  că,  la  momentul  efectuării  plăţilor,
societatea figura cu datorii fiscale neachitate, însă aceste datorii nu depăşesc
data de 25 ale lunii  următoare scadenţei  prevăzută de lege, în sensul că
aceste obligaţii erau obligaţii curente cu termen de plată depăşit, respectiv
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25.02.2015 şi 25.03.2015, dar se afla în  termenul maxim în care trebuie să
fie achitate pentru a nu pierde eşalonarea la plată.

Pentru plata cu întârziere a ratelor cu termen de plată 16.03.2015 şi
15.04.2015  din  Decizia  de  eşalonare  la  plată  nr..X./29.12.2014,  organele
fiscale au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de .X. lei prin
Deciziile  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./09.06.2015,
nr..X./23.06.2015, nr..X./23.06.2015 şi respectiv nr..X./23.06.2015.

În  drept, potrivit  prevederilor  art.115  alin.1  lit.a)  şi  lit.c) din  O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare :

„(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe,
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin.
(2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile,
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe
care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor
art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-
se, de drept, în următoarea ordine : 

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată
a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi
dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din
grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de
întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul
stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă, precum
şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii
înlesnirii acordate; [...]

c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea, până la concurenţa cu
suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz,
precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de
întârziere datorată pe perioada amânării, după caz”.

Aceste prevederi legale se coroborează cu cele ale pct.16 alin.1 Cap.II
Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata
în  contul  unic  şi  beneficiază  de  înlesniri  la  plată  şi  stingerea  obligaţiilor
datorate  de  aceştia  din  Anexa  nr.1  la  O.P.A.N.A.F.  nr.1314/2007  pentru
aprobarea Metodologiei  de distribuire  a  sumelor  plătite  de contribuabili  în
contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia,
potrivit cărora :

“16.(1)  În  cazul  în care debitorii  beneficiază de înlesniri  la  plată
aprobate  prin  acte  administrative,  potrivit  reglementărilor  legale  în
vigoare,  şi  efectuează  plăţi  în  contul  unic,  distribuirea  şi  stingerea  se
efectuează pe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului
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general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim acordat pentru
obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la
plată. Prin sintagma termen maxim acordat se înţelege termenul suplimentar
de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii
înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la
reglementarea acordării înlesnirilor la plată”.

Faţă  de  prevederile  legale  de  mai  sus,  în  cazul  în  care  debitorii
beneficiază  de  înlesniri  la  plată  aprobate  prin  acte  administrative,  potrivit
reglementărilor legale în vigoare şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea
şi  stingerea se efectuează pe impozitele,  taxele,  contribuţiile şi  alte  sume
datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim
acordat  pentru  obligaţiile  de  a  căror  plată  depinde  menţinerea  valabilităţii
înlesnirii  la  plată.  Prin  termen  maxim  acordat  se  înţelege  termenul
suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a
valabilităţii înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative
referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.

Potrivit prevederilor art.114 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  contribuabilii
efectuează plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului  general  consolidat  prevăzute prin  ordin  al  Preşedintelui  A.N.A.F.
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.

În  cazul  impozitelor,  taxelor şi  contribuţiilor  care se plătesc în contul
unic, suma plătită este distribuită de organul fiscal.

Totodată, în cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri la plată,
O.P.A.N.A.F.  nr.1314/2007  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a
sumelor  plătite  de  contribuabili  în  contul  unic  şi  de  stingere  a  obligaţiilor
fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare,
conţine  Capitolul  II intitulat  Dispoziţii  privind distribuirea sumelor plătite de
debitorii  care efectuează plata în contul  unic şi  beneficiază de înlesniri  la
plată şi  stingerea obligaţiilor  datorate de aceştia,  care  se aplică şi  pentru
impozitele, taxele, contribuţiile pentru care plata nu se efectuează în contul
unic.

Se reţine că S.C. .X. S.A. a efectuat plăţi în contul ratelor cu termene de
plată 16.03.2015 şi 15.04.2015, astfel : 
-  în  perioada  11.03.2015  -  12.03.2015  a  efectuat  plăţi  aferente  ratei  cu
scadenţa în 16.03.2015,
-  în  perioada 06.04.2015 -   10.04.2015 a  efectuat  plăţi  aferente  ratei  cu
scadenţă în 15.04.2015.
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De asemenea, se reţine că,  la momentul efectuării plăţilor, societatea
figura cu obligaţii fiscale neachitate, însă aceste datorii nu depăşesc data de
25  a  lunii  următoare  scadenţei  prevăzute  de  lege,  în  sensul  că  aceste
obligaţii  sunt  obligaţii  curente  cu  termen  de  plată  depăşit,  respectiv
25.02.2015 şi 25.03.2015, dar se afla în termenul maxim în care trebuiau să
fie achitate pentru a nu pierde eşalonarea la plată.

Din actele existente la dosarul cauzei, reiese că ordinea de stingere în
cazul plăţilor efectuate de societate, este următoarea :

-  se  sting  mai  întâi  obligaţiile  curente  cu  termen  de  plată  depăşit,
respectiv 25.02.2015 şi 25.03.2015 şi care au termen maxim data de 25 a
lunii următoare scadenţei prevăzute de lege. În cazul lunii aprilie 2015 data
de  25  fiind  sâmbătă,  zi  nelucrătoare,  termenul  maxim  este  de  luni
27.04.2015,

- se sting ratele de eşalonare cu scadenţă în data de 16.03.2015 şi
respectiv  15.04.2015  şi  au  termen  maxim  următorul  termen  de  plată  din
graficul de eşalonare, deci 15.04.2015 şi respectiv 15.05.2015.

În acelaşi sens este şi punctul de vedere exprimat de Direcţia generală
de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, într-o
speţă similară unde se specifică :

“În  cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri  la plată, pentru
aplicarea regulilor de stingere a obligaţiilor fiscale a fost aprobat în cadrul
O.P.A.N.A.F.  nr.1314/2007  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a
sumelor  plătite  de  contribuabili  în  contul  unic  şi  de  stingere  a  obligaţiilor
fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare,
un capitol distinct care reglementează distribuirea sumelor plătite de debitorii
care  efectuează  plata  în  contul  unic  şi  beneficiază  de  înlesniri  la  plată,
precum şi stingerea obligaţiilor datorate de aceştia.

Astfel, potrivit art.16 al Cap.II din O.P.A.N.A.F. nr.1314/2007 distribuirea
şi  stingerea se efectuează pe impozitele,  taxele,  contribuţiile şi  alte sume
datorate bugetului general consolidat, în ordinea împlinirii termenului maxim
acordat  pentru  obligaţiile  de a  căror  plată  depinde menţinerea valabilităţii
înlesnirilor la plată.

Prin sintagma termen maxim acordat se înţelege termenul suplimentar
de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii
înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la
reglementarea acordării înlesnirilor la plată”.

Astfel,  invocarea  de  către  societate  a  interpretării  principiilor
predictibilităţii şi previzibilităţii legii dată de Curtea Constituţională prin Decizia
nr..X./07.05.2015, nu poate fi reţinută în favoarea sa, deoarece în cazul în
speţă nu se confirmă că ar fi avut loc o interpretare arbitrară a legii fiscale, ci
organele fiscale au procedat conform dispoziţiilor legale incidente speţei.
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Afirmaţia din contestaţie potrivit căreia:“subscrisa nu am efectuat plata
în contul unic, menţionat de prevederile art.114 alin.(2^1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”,
societatea solicitând aplicarea prevederilor art.114 alin.(2^7)  din acelaşi act
normativ, unde se specifică :“(2^7) Prin excepţie de la prevederile alin.(2^2),
în  cazul  în  care  debitorii  beneficiază  de  înlesniri  la  plată  potrivit
reglementărilor legale în vigoare ori se află sub incidenţa Legii nr.85/2006*)
privind  procedura  insolvenţei,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul
fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la  art.115 alin. (1) sau (3), după
caz,  indiferent  de  tipul  de  creanţă”,  nu  poate  fi  reţinută  în  favoarea  sa,
organele  fiscale procedând corect la aplicarea prevederilor legale referitoare
la ordinea stingerii datoriilor, stingând mai întâi obligaţiile curente cu termen
de plată depăşit şi ulterior, rata de eşalonare.

Prin  urmare,  pentru  considerentele  reţinute  şi  în  baza  prevederilor
legale invocate în cuprinsul prezentei decizii, în conformitate cu dispoziţiile
art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborat  cu  pct.11.1  lit.a)  din
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr.2906/2014, se va respinge
ca neîntemeiată contestaţia formulată de  S.C. .X. S.A. împotriva Deciziilor
referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./09.06.2015,
nr..X./23.06.2015,  nr..X./23.06.2015  şi  respectiv  nr..X./23.06.2015  pentru
suma de .X. lei reprezentând accesorii.

Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în
cuprinsul prezentei decizii, se :

D E C I D E

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. .X. S.A.
pentru suma de  .X.  lei  stabilită  în sarcina sa prin  Deciziile  referitoare la
obligaţiile de calcul accesorii emise de Direcţia Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, reprezentând :
-  .X. lei reprezentând accesorii stabilite prin  Decizia referitoare la obligaţiile
de  calcul  accesorii  nr..X./09.06.2015  dosar  fiscal  nr..X.  pentru  punctul  de
lucru oraş .X., reprezentând :

- .X. leu reprezentând accesorii aferente vărsămintelor de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,

- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul
eşalonărilor la plată,

- .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
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aferente taxei pe valoarea adăugată, 
- .X. lei reprezentând accesorii aferente CAS datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări

pentru şomaj datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale,
- .X. lei reprezentând accesorii CASS datorată de angajator,
- .X. lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe construcţii,

- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X.,
- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru comuna .X.,
- .X. lei reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată stabilite
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  nr..X./23.06.2015
dosar fiscal nr..X. pentru punctul de lucru .X..

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau la Tribunalul .X.
în termen de 6 luni de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL,
.X.
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