
   

Ministerul  Finan\elor Publice  -  Agen\ia Na\ional` de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a fost sesizat` de  Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila –
Serviciul  Eviden\`  Pl`titor  Persoane  Fizice  ]i  Juridice, prin  adresa
nr.........../..........2009,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr......../............2009,  asupra  contesta\iei formulat` de   S.C.  ...............
S.R.L. Br`ila, împotriva Deciziei nr........../.........2009 referitoare la obliga\iile
de plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale, [ntocmit` de organele fiscale
din cadrul A.F.P. a Municipiului Br`ila. 

S.C. …........ S.R.L. Br`ila are sediul în municipiul Br`ila, strada
…................, nr.........., Bl........... sc...., et..... ap....... ]i are atribuit codul unic
de înregistrare fiscal` ….......... .

D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila,  verificând îndeplinirea  condi\iei de
procedur` prev`zut` de  art.206  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu  modific`rile ]i  complet`rile
ulterioare,  a  constatat  c` aceast` contesta\ie poart` o  semn`tur`
indescifrabil`  care  l-ar  reprezenta  pe “ADMINISTRATOR  ”  doamna
…................. , confirmat` cu ]tampila în original a societa\ii.

{n vederea complet`rii dosarului contesta\iei, [n conformitate cu
dispozi\iile art.205 ]i art.206 din O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul 2007,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, Serviciul Solu\ionare Contesta\ii a
solicitat  S.C.  ….............  S.R.L.  Br`ila  prin  adresa  nr......./.............2009,
transmis` cu scrisoarea recomandat` nr......../.............2009, confirmat` de
primire  [n  data  de  ….........2009,  ca  [n  termen  de  5  zile  de  la  primirea
acesteia   s`-]i  precizeze  [n  clar,  [n  scris,  suma  total`  contestat`,
individualizat` pe naturi de debite fiscale, precum ]i motivele de fapt ]i de
drept pe care se [ntemeiaz` contesta\ia.

Contestatoarea  a  dat  curs  solicit`rii  din  adresa  mai  sus
men\ionat`  ]i  a  dat  r`spuns  cu  adresa  nr...../......2009,  [nregistrat`  la
D.G.F.P. Jude\ul Br`ila sub nr.........../.............2009.
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Obiectul  ţcontesta iei formulat` de  S.C.  ….............  S.R.L.
Br`ila [l  constituie  debitul  par\ial din  Decizia   nr........../............2009
referitoare  la  obliga\iile de  plat` accesorii  aferente  ţobliga iilor fiscale,
întocmit` de Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila î  n sum   ̀ 
de    …........   lei  , reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe
dividende persoane fizice. 

Cum Decizia nr............, [ntocmit` [n data de ….......2009,  a fost
transmis`  societ`\ii  comercial`  cu  scrisoare  recomandat`  confirmat`  de
primire  [n  data  de  …..........2009,  c@nd  un  reprezentant  al  societ`\ii  a
semnat ]i stampilat pentru primirea acesteia, iar contesta\ia a fost depus`
[n data de …...........2009, [nregistrat` la A.F.P. a Municipiului Br`ila sub
nr..............,  rezult`  c`  aceasta a  fost  depus` în  termenul  prev`zut de
art.207  alin.(1)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur` fiscal`,
republicat` în anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.
       Constatând c`, [n spe\`, sunt [ntrunite  condi\iile prev`zute de
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu modific`rile
]i  complet`rile ulterioare,  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila este  competent` s`
solu\ioneze contesta\ia formulat` de S.C. …........... S.R.L. Br`ila.

I.Contesta\ia este  formulat` de  c`tre S.C.  …............  S.R.L.
Br`ila împotriva  unor  debite  par\iale  din  Decizia  nr........../............2009
referitoare la ţobliga iile de plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale, pentru
suma de …..... lei, reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente impozitului
pe dividende persoane fizice, eronat calculat`.

Prin  contesta\ia  depus`  ini\ial  ]i  completat`  ulterior,  se
motiveaz`:

- suma contestat` este de …...... lei, “EXTRAS~ DIN DECIZIA
DVS.NR........../............2009  CA PLAT~  ACCESORII  LA  IMPOZITUL  PE
DIVIDENDE”;

- impozitul pe dividende [n sum` de …........... lei a fost pl`tit
corect [n contul unic [n data de …............2008 ;

- pl`\ile efectuate [n conturile unice s-au efectuat [n termenele
legale ]i conform declara\iilor nr.100 ]i nr.102 ;

 - sumele pl`tile [n conturile unice au fost distribuite de D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila [n alt mod dec@t debitele din declara\iile 100 ]i 102, deci nu a
a  fost  respectat`  destina\ia  sumelor  achitate,  lu@ndu-se  sume destinate
bugetului de stat ]i distribuite asigur`rilor sociale ]i invers ;

 



   

II. Decizia nr........../..........2009 referitoare la obliga\iile de plat`
accesorii  aferente    obliga\iilor  fiscale  a  fost  [ntocmit`  [n  temeiul  art.88
lit.c)  ]i  art.119  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile  ulterioare,  pentru  plata  cu  [ntarziere  a  impozitelor,  taxelor,
contribu\iilor sociale ]i a altor venituri ale bugetului general consolidat prin
care  s-au  calculat  accesorii  de  c`tre  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  -  A.F.P.  a
Municipiului Br`ila ]i prive]te suma total` de …...... lei, din care societatea
comercial`  contest`  numai  suma de ….........  lei  cu titlu  de  major`ri  de
[nt@rziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice.

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organelor  fiscale,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la
dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se re\ine :

Cauza supus`  solu\ionarii  cu  care  a  fost  investit`  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila,  este  s`  se  pronun\e  dac`  contestatoarea  datoreaz`
major`rile  de  [nt@rziere  [n  sum` de  ….......  lei,   calculate  prin   Decizia
nr........./.............2009, [n condi\iile [n care, S.C. ….......... S.R.L. a achitat cu
[nt@rziere impozitul pe dividende distribuite persoanelor fizice cu termen de
plat` decembrie 2008.

{n  fapt,  se  re\ine  c`  S.C.  ….........  S.R.L.  Br`ila  a  contestat
major`rile de [nt@rziere [n sum` de …........ lei,  pentru plata cu [nt@rziere a
impozitului  pe  veniturile  din  dividende  distribuite  persoanelor  fizice  cu
termen de plat` decembrie 2008, pl`\ile efective efectu@ndu-se [n contul
unic al bugetului de stat. 

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.114 ]i
art. 115 alin.(1), alin.(2) ]i alin.(4) din O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum :

“ART. 114
Dispozi ţii privind efectuarea pl ăţii
...
(2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxe lor,

contribu ţiilor  şi  a  altor  sume  datorate  bugetului  general
consolidat,  prev ăzute  prin  ordin  al  pre şedintelui  Agen ţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscal ă,  într-un  cont  unic,  prin
utilizarea unui ordin de plat ă pentru Trezoreria Statului pentru
obliga ţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plat ă

pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga ţii de plat ă*).
(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de

organul  fiscal  competent,  distinct  pe  fiecare  buget  sau  fond,
după caz, propor ţional cu obliga ţiile datorate*).

 



   

(2^3)  În  cazul  în  care  suma  pl ătit ă  nu  acoper ă

obliga ţiile  fiscale  datorate,  distribuirea,  în  cadrul  fiec ărui
buget  sau  fond,  pe  tip  de  impozit,  contribu ţie  sau  alt ă  sum ă

reprezentând crean ţă fiscal ă se face mai întâi pentru impozitele
şi  contribu ţiile  cu re ţinere la  surs ă  şi  apoi  pentru celelalte
obliga ţii fiscale, propor ţional cu obliga ţiile datorate*).

(2^4) Metodologia de distribuire a sumelor pl ătite în
contul unic şi de stingere a obliga ţiilor fiscale se aprob ă prin
ordin  al  pre şedintelui  Agen ţiei  Na ţionale  de  Administrare
Fiscal ă*).  

…
ART. 115*)
Ordinea stingerii datoriilor
(1) Dacã un contribuabil datoreazã mai multe tipuri  de

impozite, taxe, contribu ţii şi alte sume reprezentând crean ţe
fiscale prevãzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar  suma plãtitã
nu este suficientã pentru a stinge toate datoriile,  atunci se
sting datoriile corelative acelui tip de crean ţã fiscalã
principalã pe care o stabile şte contribuabilul sau care este
distribuitã, potrivit prevederilor art. 114, de cãt re organul
fiscal competent, dupã caz, stingerea efectuându-se , de drept, în
urmãtoarea ordine:

...
(2) Vechimea obliga ţiilor fiscale de platã se

stabile şte astfel:
a) în func ţie de scaden ţã, pentru obliga ţiile fiscale

principale;
b) în func ţie de data comunicãrii, pentru diferen ţele

de obliga ţii fiscale principale stabilite de organele compete nte,
precum şi pentru obliga ţiile fiscale accesorii;

c) în func ţie de data depunerii la organul fiscal a
declara ţiilor fiscale rectificative, pentru diferen ţele de
obliga ţii fiscale principale stabilite de contribuabil.
 ...

(4) Organul fiscal competent va comunica debitorulu i
modul în care a fost efectuat ă stingerea datoriilor prev ăzut ă la
alin. (1), cu cel pu ţin 5 zile înainte de urm ătorul termen de
plat ă a obliga ţiilor fiscale.

...”

Privind  metodologia  de  distribuire  a  sumelor  pl`tite  [n  contul
unic,  sunt  aplicabile  prevederile  pct.1,  pct.2,  pct.10  lit.a)  ]i  pct.11  din
Ordinul  nr.1314/2007  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a
sumelor pl`tite de contribuabili  [n contul  unic ]i de stingere a obliga\iilor

 



   

fiscale  [nregistrate  de  c`tre  ace]tia,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, dup` cum urmeaz`:

“1.  ...,  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2008  plata
obliga ţiilor fiscale … privind impozitele, contribu ţiile şi alte
sume  reprezentând  crean ţe  fiscale  care  se  pl ătesc  de
contribuabili  într-un  cont  unic  se  va  efectua  prin  utilizarea
unui ordin de plat ă ...

2.  Sumele  pl ătite  de  contribuabili,  reprezentând
obliga ţii  fiscale  prev ăzute  de  Ordinul  pre şedintelui  Agen ţiei
Naţionale de Administrare Fiscal ă nr. 1.294/2007, cu modific ările
ulterioare,  datorate  bugetului  de  stat,  se  distribu ie  de  c ătre
organul fiscal competent pe tipuri de obliga ţii fiscale datorate,
prioritate având obliga ţiile fiscale cu re ţinere la surs ă şi apoi
celelalte obliga ţii fiscale, propor ţional cu obliga ţiile fiscale
datorate, cu excep ţiile prev ăzute la pct. 19-30.

...
10. În situa ţia în care contribuabilul care a efectuat

plata în contul unic înregistreaz ă obliga ţii fiscale restante la
bugetul  de  stat,  respectiv  la  bugetele  contribu ţiilor  sociale,
organul  fiscal  competent  va  proceda  la  distribuirea  sumelor
achitate astfel:

a) pentru bugetul de stat, suma virat ă în contul unic
va fi distribuit ă potrivit prevederilor pct. 2. Stingerea sumelor
distribuite  pe  tipuri  de  obliga ţii  fiscale  va  fi  efectuat ă  de
către  organul  fiscal  competent,  conform  art.  115  alin.  (1)-(3)
din Ordonan ţa Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă

fiscal ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
b)  pentru  bugetele  asigur ărilor  sociale  şi  fondurilor

speciale, suma virat ă în contul unic va fi distribuit ă potrivit
prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri  de
obliga ţii  fiscale  va  fi  efectuat ă  de  c ătre  organul  fiscal
competent,  conform  art.  115  alin.  (1)-(3)  din  Ordonan ţa
Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur ă  fiscal ă,
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare.

11.  Dup ă efectuarea stingerii organul fiscal competent
va în ştiin ţa contribuabilul, pân ă la urm ătorul termen de plat ă a
obliga ţiilor  fiscale,  despre  modul  în  care  s-a  efectuat
stingerea.”

De asemenea, [n spe\` sunt aplicabile ]i dispozi\iile art.36 alin.
(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizat`, precum:

“Declararea şi re ţinerea impozitului pe dividende
ART. 36
...
(3) Impozitul pe dividende care trebuie re ţinut se

 



   

declarã şl se plãte şte la bugetul de stat pânã la data de 25
inclusiv a lunii urmãtoare celei în care se plãte şte dividendul.
În cazul în care dividendele distribuite nu au fost  plãtite pânã
la sfâr şitul anului în care s-au aprobat situa ţiile financiare
anuale, impozitul pe dividende aferent se plãte şte pânã la data
de 31 decembrie a anului respectiv.”

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul
de  solu\ionare  a  contesta\iilor  re\ine  c`  S.C.  …......  S.R.L.  Br`ila  este
pl`titoare de impozit pe profit ]i ca urmare, analiz@ndu-se impozitul pe profit
aferent anului 2008, pe fiecare trimestru [n parte, obliga\iile de plat` cu titlu
de impozit pe profit, au fost eviden\iate ]i declarate dup` cum urmeaz` :
pentru  trim.I  2008  -  declara\ia  [nregistrat`  sub  nr............/.........2008  –
obliga\ie de plat` …....... lei, pentru trim.II 2008- declara\ia [nregistrat` sub
nr.  …...../............2008  –  obiga\ie  de  plat`  …......  lei,  pentru  trim.III  –
declara\ia [nregistrat` sub nr........ 2008 – obliga\ie de plat` …....... lei  ]i
declaratia  privind  impozitul  pe  profit,  cod  101,  [nregistrat`  sub
nr......../...........2009 – obliga\ie de plat` …........ lei. 

{n  data  de  ….........2009,  societatea  comercial`,  constat@nd
gre]eli [n cadrul declara\iei cod 101, din proprie ini\iativ` depune declara\ia
rectificativ` privind impozitul  pe profit,  cod 101, prin care se diminueaz`
obliga\ia de plata aferenta trim. IV 2008 de la suma de …....... lei la …....
lei, [nregistr@ndu-se o diminuare [n sum` de …........ lei ( …...... lei – ….....
lei ), eviden\iat` de asemenea [n fi]a sintetic` total`. 

{n cursul anului 2008, societatea comercial` a acordat dividende
pentru  care  datora  bugetului  de  stat  impozitul  ţcare  trebuia  re inut,
declarat  ]i  achitat  la bugetul  de stat  pân` la data de 25 inclusiv  a lunii
urm`toare celei în care acestea au fost achitate. 

La  dosarul  cauzei,  S.C.  ….............  S.R.L.  Br`ila  a  depus  [n
copie, Declara\ia privind obliga\iile de plat` la bugetul de stat, cod 100,
pentru  lun`  …..........  2008,  [nregistrat`  la  organul  fiscal  teritorial  sub
nr........../.............2009, [n care eviden\iaz` ca obliga\ie de plat`  cu titlu de
impozit  pe  dividende  distribuite  persoanelor  fizice  suma  de  …......  lei.
Rezult`  c`  societatea  comercial`  a  acordat  dividende  [n  cursul  lunii
septembrie  2008  pentru  care  datora  impozit  pe  dividende  [n  sum`  de
…........ lei, cu termen de plat` c`tre bugetul de stat, data de 25 inclusiv a
lunii urm`toare, adic` 25 ….......... 2008.  

De  asemenea,  trebuie  re\inut  c`  S.C.  …........  S.R.L.  Br`ila
depune sub nr. de [nregistrare …....../.............2009, declara\ia 100 pentru

 



   

luna  ….........  2008,  [n  care  eviden\iaz`  ca  obliga\ie  de  plat`  pentru
impozitul pe profit datorat de persoanele juridice rom@ne, suma de …..... lei.

S.C.............. S.R.L. Br`ila este ]i pl`titoare de impozit pe salarii,
deci viramentele fiind efectuate tot [n contul unic ale bugetului de stat.

Din analiza eviden\ei pe pl`titor, [n cadrul fi]ei sintetice totale [n
grupa “venituri  ale  bugetului  de stat  [ncasate [n  contul  unic,  [n  curs de
distribuire “ se poate observa c` societatea comercial` a efectuat viramente
c`tre bugetul de stat, dup` cum urmeaz` : 

- 22.02.2008 - ….. lei ;
                  - 24.03.2008 - …... lei;
                  - 23.04.2008 - ….... lei;

- 21.05.2008 - …..... lei ;
- 24.06.2008 - …... lei;
- 23.07.2008 - …... lei;
- 18.08.2008 -...... lei;
- 26.09.2008 - …... lei ;   
- 23.10.2008 - …..... lei etc.
Astfel, [n conformitate cu prevederile art.114 alin (2) din O.G.

nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare,  distribuirea  sumelor  din  contul  unic  se  face  de  c`tre  organul
fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dup` caz, propor\ional
cu  obliga\iile  datorate  ]i  declarate  de  societatea  comercial`,  iar  [n
conformitate  cu  prevederile  art.115  din  aceea]i  act  normativ,  dac`  un
contribuabil datoreaz` mai multe tipuri de impozite ]i taxe, iar suma pl`tit`
nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile  atunci se sting datoriile

ţ şcorelative  acelui  tip  de  crean `  fiscal`  principal`  pe  care  o  stabile te
contribuabilul,  sau care  este  distribuit`,  potrivit  prevederilor  art.  114,  de
c`tre  organul  fiscal  competent.  Vechimea obliga\iilor  fiscale  de  plat`  se

ş ţ ţ ţstabile te  în  func ie  de  scaden `,  pentru  obliga iile  fiscale  principale,  în
ţ ţ ţfunc ie de data comunic`rii, pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale

ş ţstabilite  de  organele  competente,  precum  i  pentru  obliga iile  fiscale
ţaccesorii  precum  ]i  în  func ie  de  data  depunerii  la  organul  fiscal  a

ţ ţ ţdeclara iilor  fiscale  rectificative,  pentru  diferen ele  de  obliga ii  fiscale
principale stabilite de contribuabil.

{n conformitate cu obliga\iile de plat` declarate de societatea
comercial`  pentru  luna  …...........  2008,  conform  eviden\ei  pe  platitor
debitele  au  fost  repartizate  de  organul  fiscal  teritorial  prin  aplicarea
legisla\iei mai sus amintit`, astfel : suma de …........ lei, virat [n contul unic

 



   

al  bugetului  de stat  [n  data  de  26.09.2009, a  stins  obliga\ia  de  plat`  a
impozitului  pe profit  declarat  pentru  trim.III  2008 [n sum` de ….......  lei,
impozit pe salarii [n sume de ….. lei, ….. lei, ….. lei, …..... lei ]i impozit pe
profit [n sum` de ….......... lei. Stingerea obliga\iilor de plat` pentru lunile
urm`toare  a  func\ionat  identic  ]i  pentru  celelalte  pla\i  efectuate  de
contestatoare,  astfel  viramentul  efectuat  [n  contul  unic  [n  data  de
23.10.2008 [n sum` de …...... lei a fost repartizat pe mai multe obliga\ii de
plat`, dintre care ]i debitul par\ial din  impozitul pe dividende [n  sum` de
…........ lei.

Impozitul pe dividende [n sum` de …... lei, datorat pentru luna
….......... 2008  ]i declarat [n data de …......2009, a fost operat [n   eviden\a
pe pl`titor corect cu scaden\` ]i termen de plat` [n data de 25.....2009, din
care, [n data de 25.....2009 a fost stins numai debitul par\ial [n sum` de
…....... lei, rezult@nd o diferen\` [n minus de ….... lei ( …...... lei – ….......
lei ).    

Mecanismul  de  stingere  a  obliga\iilor  fiscale  datorate  a
func\ionat  corespunzator  ]i  pentru  perioada  urm`toare  ]i,  ca  urmare,
debitul  total  cu titlu  de impozit  pe dividende a fost  stins propor\ional  [n
perioada 24.....2008 – 24........2009.

Pentru cele ce preced,  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  costat` c`  [n
mod  corect  ]i  legal organul  fiscal  teritorial  a  calculat  [n  sarcina  S.C.
…................  S.R.L.  Br`ila  major`ri  de  [nt@rziere  aferente  impozitului  pe
dividende [n sum` de …...... lei.

Astfel,  pe  cale  de  consecin\`  contesta\ia  formulat`  de  S.C.
…................  S.R.L.  Br`ila  [mpotriva  debitului  par\ial  din  Decizia
nr.........../...........2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii  aferente
obliga\iilor fiscale [n sum` de …....... lei cu titlu de major`ri de [nt@rziere
aferente impozitului pe dividende, se prive]te ca ne[ntemeiat`, urm@nd a
fi respins` ca atare. 

Nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei, motiva\ia
contestatoarei  potrivit  c`reia,  pl`\ile  [n  conturile  unice  s-au  efectuat  [n
termenele legale ]i conform declara\iilor 100 ]i 102, deoarece, a]a cum am
ar`tat mai sus, a ignorat complet faptul c` declara\ia [n care a eviden\iat
impozitul pe dividende aferent lunii …........ 2008 a fost depus` ini\ial tocmai
[n data de ….......2009 sub num`rul [nregistrare …....... lei ]i mai mult, a
considerat  c`  debitul  [n  sum` de  …..........  lei,  achitat  [n  contul  unic  al
bugetului de stat [n data de …..........2008 a stins obliga\ia de plat` cu titlu
de  impozit  pe  dividende,  deci  [n  func\ie  de  vechimea  debitelor.  De

 



   

asemenea,  [n  perioada  [n  cauz`,  nici  un  reprezentant  din  cadrul
compartimentului contabilitate al societ`\ii comerciale nu a analizat eviden\a
pe pl`titor, pentru a se documenta cum s-a efectuat stingerea obliga\iilor de
plat` declarate pentru bugetul de stat. 

Pentru  considerentele  ar`tate  ]i  [n  temeiul  art.216  din  O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, se

         D E C I D E :

Respingerea  ca  ne[ntemeiat`  formulat`  de  S.C.  ….........
S.R.L. Br`ila cu sediul  în municipiul  Br`ila, strada …..........., nr....,  bl.....,
sc....,  ap.....  [n  contradictoriu  cu  M.F.P.  -  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  –
Administra\ia  Fina\elor  Publice  a  Municipiului  Br`ila  cu  sediul  [n  Br`ila,
strada  Delfinului  nr.1,  [mpotriva  debitului  par\ial  calculat  prin  Decizia
nr......./................2009 referitoare la obliga\iile  de plat` accesorii  aferente
obliga\iilor  fiscale,  [n  sum`  de  ............  lei,  reprezent@nd major`ri  de
[nt@rziere aferente impozitului pe dividende.

{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2) din acela]i act normativ, la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.

                                   DIRECTOR  COORDONATOR,  

 


