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jud. Mures, cod po]tal 540015

                                            Tel./fax. 0265-268437, 0265-250983, 0265-267870, 0265-266155

                                                        DECIZIA  nr.57/30.06.2008

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş a fost sesizată de către
AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii - Serviciul
Executare Silită şi Stingerea CreanŃelor Fiscale, prin adresa nr..../.../23.05.2008,
înregistrată sub nr.../26.05.2008, asupra contestaŃiei formulate de S.C. .... S.A. din
Tg.Mureş, împotriva Deciziei nr..../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii, comunicată petentei la data de 08.04.2008 potrivit confirmării de primire
anexată în copie la dosarul cauzei.

ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice Targu Mures
sub nr..../09.05.2008, iar la AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii sub nr..../12.05.2008, a fost depusă în termenul prevăzut la art.207 alin.(1)
din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.

Suma contestată este de ... lei, compusă din:
- ... lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei de asigurări sociale

datorată de angajator;
- ... lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei individuale de

asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi;
- ... lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei de asigurări pentru

şomaj datorat de angajator;
- ... lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei de asigurări de

sănătate datorată de angajator;
- ... lei reprezentând accesorii aferente fondului de risc şi accidente;
- ... lei reprezentând accesorii aferente vărsămintelor către persoanele cu

handicap.
Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205, art.206 şi

art.209 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, D.G.F.P. Mureş, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, este legal
învestită să soluŃioneze cauza.

A) Prin contestaŃia înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii sub nr..../12.05.2008, petenta solicită recalcularea
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accesoriilor stabilite prin Decizia nr..../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii, invocând următoarele:

- prin Decizia nr..../04.03.2008, DirecŃia Generală de SoluŃionare a
ContestaŃiilor din cadrul ANAF a soluŃionat contestaŃia unităŃii formulată împotriva
Deciziei nr..../24.10.2007 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, "pentru suma
de ... lei reprezentând accesorii pentru debitele cuprinse în graficul din planul de
reorganizare, în sensul admiterii contestaŃiei şi al desfiinŃării deciziei, urmând ca
organele fiscale să recalculeze accesoriile datorate de subscrisa în conformitate cu
prevederile legale şi cele precizate de forul ierarhic superior în decizia emisă";

-  asupra creanŃelor născute anterior datei deschiderii procedurii nu mai
pot fi calculate accesorii, astfel că organele fiscale în mod eronat au calculat prin
decizia contestată accesorii asupra acestei categorii de debite şi după data intrării în
vigoare a Legii nr.86/2006 privind procedura insolvenŃei;

- obligaŃiile fiscale stabilite de D.G.F.P. Mureş prin decizia
nr..../21.03.2008 în cuantum de .... lei, nu sunt în concordanŃă cu plăŃile anterioare
şi datele înscrise în tabelul de creanŃe al unităŃii;

- suma totală de ... lei a fost dimensionată prin cumularea accesoriilor
calculate pe două perioade calendaristice distincte (de la 20.09.2004 până la
31.12.2005 şi între 31.12.2005 şi 20.07.2006), fiind stabilite următoarele accesorii:
majorări calculate până la 31.12.2005 în sumă totală de ... lei; penalităŃi calculate
până la 31.12.2005 în sumă totală de .... lei; majorări calculate de la 31.12.2005
până la 20.07.2006 în sumă totală de ... lei;

- potrivit menŃiunilor existente în anexa la precizările din declaraŃia de
creanŃă nr..../21.02.2006 depusă de D.G.F.P. Mureş la dosarul cauzei, cuantumul
obligaŃiilor datorate bugetului consolidat al statului, conform evidenŃei din fişa
plătitorului la data de 21.02.2006, este în sumă de ... lei, din care doar ... lei
reprezintă sume de natura impozitelor şi taxelor, diferenŃa de .... lei fiind accesorii
aferente acestora; .... lei calculate de AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii prin decizia contestată până la data de 31.12.2005, precum şi
majorările de întârziere calculate de la 31.12.2005 la 21.02.2006, au fost incluse
atât în declaraŃia de creanŃă a D.G.F.P. Mureş şi achitate în cadrul planului de
reorganizare, cât şi în Decizia nr..../21.03.2008, solicitându-se în mod nelegal
reachitarea lor;

- consideră că se impune recalcularea accesoriilor stabilite prin decizia
contestată prin luarea în calcul doar a perioadei de la depunerea de către D.G.F.P.
Mureş a precizărilor la declaraŃia de creanŃă (21.02.2006) până la intrarea în
vigoare a Legii nr.86/2006 (20.07.2006), întrucât accesoriile aferente perioadei
20.09.2004 - 21.02.2006 au fost incluse în precizările la declaraŃia de creanŃă
nr..../21.02.2006 şi achitate în cadrul planului de reorganizare, nefiind justificată  
replata lor.

B) FaŃă de aspectele contestate se reŃine că, în temeiul art.88 lit.c) şi
art.119 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, conform anexei şi a precizărilor din Decizia nr...../04.03.2008 emisă de
DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor din cadrul A.N.A.F., pentru plata
cu întârziere a contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator, contribuŃiei
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individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi, contribuŃiei de asigurări
pentru şomaj datorată de angajator, contribuŃiei pentru asigurări de sănătate
datorată de angajator, fondului de risc şi accidente, respectiv a vărsămintelor către
persoanele cu handicap, prin Decizia nr..../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii, AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii -
Serviciul Colectare Executare Silită a stabilit în sarcina S.C. ... S.A. din Tg.Mureş,
pentru perioada cuprinsă între 20.09.2004 - 20.07.2006, majorări şi penalităŃi  de
întârziere pentru debitele cuprinse în graficul din planul de reorganizare în sumă
totală de.... lei (... lei + ... + ... lei + ... lei + ... lei + ... lei), situaŃia detaliată a
acestora fiind prezentată în anexa la decizia de calcul accesorii.

C) Luând în considerare constatările organului fiscal, motivaŃiile
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative
în vigoare în perioada pentru care au fost calculate accesoriile, se reŃin următoarele:

În temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prin Decizia
nr..../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, pentru perioada
cuprinsă între 20.09.2004 - 20.07.2006 (data intrării în vigoare a Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenŃei), AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii - Serviciul Colectare Executare Silită a stabilit în sarcina
S.C. ... S.A. din Tg.Mureş, majorări şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ...
lei, aferente debitelor cuprinse în graficul din planul de reorganizare la sursele
contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator, contribuŃia individuală de
asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi, contribuŃia de asigurări pentru şomaj
datorată de angajator, contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator,
fond de risc şi accidente, respectiv vărsăminte către persoanele cu handicap.

În fapt , conform Încheierii nr..../20.09.2004 din dosarul nr...../2004,
aflat pe rolul Tribunalului Mureş, judecătorul sindic, în temeiul dispoziŃiilor Legii
nr..../1995, a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului  
fata de S.C. ... S.A., in comitetul creditorilor fiind desemnată şi creditoarea
D.G.F.P. Mureş.

În adresa nr.../21.02.2006, anexată în copie la dosarul cauzei şi
invocată de petentă în cuprinsul contestaŃiei, AdministraŃia FinanŃelor Publice
Tg.Mureş - Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice comunică
Serviciului Juridic din cadrul D.G.F.P. Mureş obligaŃiile fiscale datorate bugetului
general consolidat al statului, conform evidenŃei din fişa plătitorului la data de
21.02.2006, anexată deasemenea în copie la dosarul cauzei, prin care s-au calculat
obligaŃii de plată în sumă totală de ... lei, din care:

- .... lei reprezintă dobânzi şi ... lei reprezintă penalităŃi de întârziere
aferente sumelor datorate privind protecŃia socială specială şi încadrarea în muncă a
persoanelor cu handicap, 

- ... lei reprezintă contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator, 
- ... lei reprezintă dobânzi şi .... lei reprezintă penalităŃi de întârziere

aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator, 
- .... lei reprezintă contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută

de la asiguraŃi; 
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- ... lei reprezintă contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale datorată de angajator, 

- ... lei reprezintă dobânzi şi.... lei reprezintă penalităŃi de întârziere
aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorată de angajator,

- ..... lei reprezintă contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorat de
angajator, 

-.... lei reprezintă dobânzi şi .... lei reprezintă penalităŃi de întârziere
aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorat de angajator,                      
- .... lei reprezintă contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, 

-... lei reprezintă dobânzi şi .... lei reprezintă penalităŃi de întârziere
aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator.

- .... lei reprezinta dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente
impozitului pe profit,

-.... lei reprezintă impozit pe dividende persoane fizice si ... lei dobânzi
şi reprezintă penalităŃi de întârziere aferente,

- ... lei reprezintă amenzi si ... lei reprezintă penalităŃi,
- .... lei reprezintă dobânzi  aferente TVA si .... lei reprezintă penalităŃi

de întârziere aferente TVA,
- .... lei reprezintă contribuŃia pentru asigurari de sanatate retinuta de la

asigurati, ... lei dobânzi şi ... reprezintă penalităŃi de întârziere aferente,
- ... lei reprezintă contribuŃia pentru asigurari de sanatate pentru

persoane aflate in concediu medical sau ingrijire copil, ... lei dobânzi şi .... lei
reprezintă penalităŃi de întârziere aferente,

- .... lei reprezinta venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
avansate de stat, 3 lei dobanzi si 1 lei penalitati de intarziere aferente.

Adresa nr..../21.02.2006 constituie declaraŃie de creanŃă şi a fost luată
în considerare la întocmirea tabelului de creanŃe din planul de reorganizare
confirmat la data de 15.09.2006.

Astfel, prin SentinŃa nr..../15.09.2006 a Tribunalului Comercial
Mureş a fost confirmat planul de reorganizare judiciara propus de societate,
admis prin Sentinta nr..../2006 si s-a dispus reorganizarea activitatii potrivit
planului de reorganizare judiciara. Conform mentiunilor din Planul de reorganizare
"Rambursarea creantelor bugetare a fost planificata a fi efectuata in 18 luni de la
aprobarea planului, conform solicitarii transmise de reprezentantii acestora
Tribunalului Mures, in 6 rate trimestriale, avandu-se in vedere si plata majorarilor
de intarziere si penalitatilor aferente conform legilor speciale, pana la data achitarii
lor." 

 D.G.F.P. Mureş a fost înscrisă în planul de reorganizare şi în tabelul
de plăŃi cu suma de ... lei, sumă ce reprezintă debite şi accesorii calculate la data
înscrierii în planul de reorganizare.

De reŃinut este faptul că şi în cuprinsul propunerii de modificare a
planului de reorganizare din data de 12.06.2007 admisă de judecătorul-sindic prin
SentinŃa nr..../14.06.2007, anexată în copie la dosarul cauzei, datoriile petentei faŃă

de creditoarea D.G.F.P. Mureş sunt tot în sumă totală de.... lei.
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Prin Decizia nr..../24.10.2007 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii,  emisa de catre AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii Mures - Serviciul Colectare Executare Silită, au fost calculate in sarcina
unitatii obligatii accesorii în sumă totală de ... lei, aferente debitelor născute înainte
de data deschiderii procedurii de reorganizare, precum şi aferente celor care sunt
cuprinse în graficul de reorganizare, menŃionate în Raportul de inspecŃie fiscală
nr..../14.12.2004, atacate de S.C. .... S.A. prin contestaŃia înregistrată la DirecŃia
Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor din cadrul A.N.A.F.  sub nr...../16.01.2008.

Prin Decizia nr...../04.03.2008, DirecŃia Generală de SoluŃionare a
ContestaŃiilor a dispus:

- desfiinŃarea deciziei de calcul accesorii nr..../24.10.2007 emisă de
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş pentru suma de .... lei reprezentând
accesorii pentru debitele cuprinse în graficul din planul de reorganizare, privind
impozitul pe profit, impozitul pe salarii, CAS angajator, CAS asiguraŃi, contribuŃie
la fondul de şomaj angajator, contribuŃie la fondul de şomaj asiguraŃi, CASS
angajator, contribuŃia la fondul de risc şi accidente, vărsăminte pentru persoanele
cu handicap, alte fonduri, urmând ca organele fiscale să recalculeze accesoriile
datorate de societate în conformitate cu prevederile legale şi cele precizate în
decizie;

- respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei pentru suma totală de ....
lei reprezentând accesorii pentru debitele curente născute după data de deschiderii
procedurii de reorganizare privind impozitul pe profit, T.V.A., impozitul pe salarii,
CAS angajator, CAS asiguraŃi, contribuŃie la fondul de şomaj angajator, contribuŃie
la fondul de şomaj asiguraŃi, CASS angajator, CASS asiguraŃi, contribuŃia la fondul
de risc şi accidente, vărsăminte pentru persoanele cu handicap.

Motivul desfiinŃării parŃiale a deciziei de calcul accesorii mai sus
menŃionate a derivat din faptul că nu s-a putut stabili cuantumul accesoriilor
calculate de organele fiscale înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenŃei şi a celor calculate după intrarea acesteia în vigoare,
aferente debitelor născute anterior deschiderii procedurii de reorganizare judiciară.

Ca urmare, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. ..../21.03.2008, emisa de catre AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii Mures - Serviciul Colectare Executare Silită s-au stabilit in
sarcina SC ... SA accesorii in suma totala de .... lei (... lei + .... lei + ..... lei + ... lei +
... plata cu intarziere a debitelor cuprinse in graficul din planul de reorganizare,
dupa cum urmeaza:

-.... lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente CAS
angajator,

-.... de intarziere aferente CAS asiguraŃi, 
-.... lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente

contribuŃiei la fondul de şomaj angajator,
.... majorari si penalitati de intarziere aferente CASS angajator, 
- ... lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente

contribuŃiei la fondul de risc şi accidente, 
- .... lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente

vărsămintelor pentru persoanele cu handicap.
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În contestaŃia formulată, S.C. ... S.A. solicită recalcularea accesoriilor
stabilite prin decizia de calcul accesorii nr. .../21.03.2008 prin luarea în calcul doar
a perioadei de la depunerea de către D.G.F.P. Mureş a precizărilor de la declaraŃia
de creanŃă (21.02.2006) până la intrarea în vigoare a Legii nr.85/2006 privind
procedura insolvenŃei (20.07.2006), întrucât accesoriile aferente perioadei
20.09.2004 - 21.02.2006 au fost incluse în precizările la declaraŃia de creanŃă
nr..../21.02.2006 şi achitate în cadrul planului de reorganizare, nefiind justificată
replata lor. 

În drept , având în vedere faptul că la data de 20.09.2004 a fost
deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului fata de SC ... SA,
precum şi faptul că prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
.../21.03.2008 in sarcina petentei au fost calculate obligatii accesorii pentru
perioada 20.09.2004 - 20.07.2006, se reŃine că în speŃă sunt incidente  dispoziŃiile
art.118 alin.(4) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, unde este prevăzut faptul că, “Pentru obligaŃiile fiscale
neplătite la termen atât înainte, cât şi după deschiderea procedurii de
reorganizare judiciară se datorează dobânzi şi penalităŃi de întârziere până la
data deschiderii procedurii de faliment[...]”.

Prin Decizia Comisiei fiscale centrale nr..../22.07.2004 privind
aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la TVA si probleme de procedura
fiscala, aprobata prin  Ordinul ministrului finantelor publice nr..../2004, la  pct.5 se
precizează: “Dup ă data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară se
datorează dobânzi şi penalităŃi de întârziere până la data deschiderii
procedurii de faliment[...]”

Totodată potrivit art.92 alin.(7) din Legea nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată “Pentru
neachitarea obligaŃiilor bugetare datorate atât înainte, cât şi după deschiderea
procedurii de reorganizare judiciară, debitorul datorează majorări de
întârziere şi penalităŃi de întârziere conform legii speciale în materie, până la
data achitării acestora sau, după caz, până la data intrării în faliment.”

La art.6 din Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.../11.07.2006
privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment de către
organele fiscale competente şi propunerile de numire a lichidatorilor, se face
precizarea că:

“(1) Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenŃei, potrivit art.118 alin.(4) din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
obligaŃiile fiscale neplătite la termen, atât înainte, cât şi după deschiderea
procedurii de reorganizare judiciară, se datorează majorări de întârziere până
la data deschiderii procedurii de faliment. Pentru obligaŃiile fiscale născute după
data deschiderii procedurii de faliment şi neplătite la termen nu se datorează
majorări de întârziere.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 se aplică
prevederile art.41 din acest act normativ referitoare la calculul obligaŃiilor
accesorii.”
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Potrivit celor precizate în referatul cu propuneri de soluŃionare a
contestaŃiei, comunicat cu adresa nr..../..../23.05.2008, se reŃine că organele de
specialitate ale AdministraŃiei FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii -
Serviciul Executare Silită şi Stingerea CreanŃelor Fiscale, cu privire la debitele
asupra carora s-au calculat accesoriile, au efectuat un punctaj cu S.C. .... S.A.,
pornind de la debitele existente în sold la data de 30.09.2004, cuprinse în Raportul
de inspecŃie fiscală nr...../14.12.2004, la care s-au adăugat debitele declarate lunar
de către societate, Ńinându-se cont de plăŃile efectuate de către aceasta, astfel încât
la data de 31.12.2005 s-a ajuns la solduri egale în evidenŃa fiscală şi cea contabila,
situaŃie cu care, aşa cum s-a reŃinut şi în referatul cu propuneri de soluŃionare,
unitatea petentă a fost de acord, certificând acest lucru prin semnătură, ştampilă şi
menŃiunea "Suntem de acord cu sumele prezentate". 

Cu referire la debitele pentru care s-au calculat accesorii prin decizia
de impunere contestată în speŃă, în referatul cu propuneri de soluŃionare mai sus
menŃionat, organele fiscale fac următoarele precizări:

"Pentru debitele înscrise în graficul din planul de reorganizare,
calculul accesoriilor s-a făcut începând din data de 20.09.2004 data deschiderii
procedurii de reorganizare, aceste debite au fost specificate în RIF nr..../14.12.2004
încheiat de organele de control a D.G.F.P. Mureş, şi până la data de 20.07.2006,
data intrării în vigoare a Legii 85/2006 privind insolvenŃa, în conformitate cu
precizările cuprinse în Decizia ..../04.03.2008 emisă de DirecŃia de soluŃionare a
contestaŃiilor din cadrul ANAF, precum şi a Circularei nr.556886/556887/09.2007
emisă de DirecŃia Generală Juridică din MEF-ANAF.

Contrar celor înscrise de către debitoare în contestaŃie, respectiv
<D.G.F.P. Mureş a recalculat accesoriile, emiŃând Decizia nr.... din 21.03.2008 în
sumă de ... lei, fără respectarea prevederilor legale şi în acelaşi timp stabilind sume
care nu sunt în concordanŃă cu plăŃile anterioare şi datele înscrise în tabelul de
creanŃe al susbscrisei>, facem menŃiunea că debitele pentru care au fost calculate
majorările sunt cele real datorate fiind recunoscute şi confirmate de către societate
iar în suma de ... lei comunicată în declaraŃia de creanŃă de către A.F.P. Tg.Mureş
sunt cuprinse debite restante la 30.09.2004 precum şi accesoriile acestora pentru
care a fost pierdută valabilitatea înlesnirii la plata a obligaŃiilor bugetare ca urmare
a nerespectării pct.III.1 din ConvenŃia nr.651 RU/20.10.2003, precum şi debitele
suplimentare stabilite prin R.I.F. .../14.12.2004 care a fost încheiat tocmai în
vederea stabilirii reale a debitelor datorate de către S.C. .... S.A. care urmau să fie
comunicate a se înscrie în tabloul de creanŃe ştiut fiind faptul că s-a deschis
procedura de reorganizare a acesteia în data de 20.09.2004. 

La data depunerii declaraŃiei de creanŃe (21.02.2006) fişa analitică pe
plătitor nu cuprindea sumele din graficul de eşalonare, ca urmare nu puteau fi
calculate majorări şi penalităŃi de întârziere pe perioada 20.09.2004 - 21.02.2006
care să fi fost incluse in declaraŃia de creanŃă a D.G.F.P. Mureş.

Facem încă o dată precizarea că au fost incluse în declaraŃia de
creanŃă şi au fost achitate debite restante la 30.09.2004 şi majorări şi penalităŃi
cuprinse în graficul de eşalonare calculate până la data deschiderii procedurii de
reorganizare precum şi debitele stabilite suplimentar de inspectorii din cadrul A.I.F.
Mureş în R.I.F. .../14.12.2004, astfel încât A.F.P. pt. Contribuabili Mijlocii Mureş a
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procedat în mod corect la calculul de accesorii din data de 20.09.2004 până la data
20.07.2006 în sumă de ... lei, aceasta sumă nefiind cuprinsă în declaraŃia de creanŃă
şi nu a fost achitată de către petentă."

Cu adresa nr..../..../05.03.2008 înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub
nr...../05.03.2008, AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii
comunică Serviciului Juridic că "În variantele de calcul prezentate de către
administratorul judiciar au fost luate în considerare debitele în structura comunicată

prin adresa nr..../21.02.2006, care la acea dată nu corespundea cu realitatea, datorită

stingerilor şi a legăturilor eronate efectuate în evidenŃa fiscală, astfel încât pe total
era suma de .... lei, însă cu o altă structură repartizată pe debite, respectiv pe
accesorii."

 Ca urmare, nu poate fi retinuta in solutionarea contestatiei sustinerea
petentei, potrivit careia "majorarile si penalitatile calculate de Administratia
Financiara pentru Contribuabili Mijlocii Mures prin Decizia nr..../21.03.2008 pana
la data de 31.12.2005 in suma totala de ... lei, precum si majorarile de la 31.12.2005
la 21.02.2006 au fost incluse atat in declaratia de creanta a DGFP Mures si achitata
in cadrul planului de reorganizare, cat si in Decizia nr...../21.03.2008, solicitandu-se
in mod nelegal reachitarea lor." 

Având în vedere cele anterior menŃionate, precum şi prevederile legale
incidente în speŃă, întrucât societatea nu aduce nici un argument legal cu privire la
modul de stabilire al dobânzilor sau al cuantumului acestora, susŃinerile acesteia
fiind nejustificate, în temeiul dispoziŃiilor legale citate şi a celor precizate, se reŃine
că majorările şi penalităŃile de întârziere stabilite în sarcina sa prin Decizia
nr..../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, pentru contribuŃia de
asigurări sociale datorată de angajator, contribuŃia individuală de asigurări sociale
reŃinută de la asiguraŃi, contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator,
contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, fond de risc şi
accidente, respectiv vărsăminte către persoanele cu handicap, reprezintă măsură
accesorie în raport cu debitele datorate şi neachitate în termen, accesoriile fiind
calculate în mod legal, astfel că S.C. ... S.A. din Tg.Mureş, datorează majorările şi
penalităŃile de întârziere în sumă totală de ... lei, drept pentru care contestaŃia
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Conform  celor reŃinute, în raport cu actele normative enunŃate în
cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din OrdonanŃa
Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se 

                           

D E C I D E

Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de S.C. ... S.A.
din Tg.Mureş, pentru suma totală de .... lei reprezentând obligaŃii de plată accesorii
stabilite prin Decizia nr...../21.03.2008 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii,
emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii.  
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Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Mureş, în termen de 6 luni
de la data comunicării. 

DIRECTOR EXECUTIV,

9


