
 

                             
                                

                                

DECIZIA nr.  39   /   2017
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

.X. S.R.L. din .X., jud. .X.
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

din cadrul  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
sub nr.A-SLP 2295/16.12.2016

Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor  Publice  .X.  –  Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.  prin
adresa nr..X./08.12.2016, înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor sub nr.A-SLP 2295/16.12.2016, asupra contestaţiei formulate
de  .X.  S.R.L.,  cu  sediul  în  .X.,  .X.  Jud.  .X.,  înregistrată  la  Registrul
Comerţului sub nr..X./1998, având Cod Unic de Înregistrare .X..

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  referitoare  la
obligaţiile  de  plată  accesorii nr..X./10.10.2016  emisă  de  Administraţia
Judeţeană a Finanţelor  Publice .X.  – Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.,  prin
care s-au calculat accesorii în sumă de .X. lei aferente, după cum urmează:

- .X. lei – impozitului pe veniturile din salarii;
- .X. lei – impozitului pe profit;
- .X. lei – accizelor pentru benzină, bioetanol, motorină şi biodisel;
- .X. lei – taxei pe valoarea adăugată;
- .X. lei – contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
-  .X. lei – contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la  
asiguraţi;
- .X. lei - contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajat;
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- .X. lei – contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  datorată  de  
angajator;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  reţinută  de  la  
asigurati;
-  .X. lei - contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane  
juridice sau fizice.

În raport de data comunicării  Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii, respectiv  18.10.2016, aşa cum reiese din confirmarea de
primire anexată în copie la dosarul cauzei,  contestaţia a fost depusă în
termenul prevăzut de art.270 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind depusă
la  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  .X.  -  Serviciul  Fiscal
Municipal .X., la data de 17.11  .201  6, potrivit ştampilei registraturii  acestei
instituţii aplicată pe originalul contestaţiei, anexat la dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile  prevăzute de
art.268,  art.269,  art.270  alin.(1)  şi  art.272  alin.(5)  lit.a)  din  Legea
nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, la data depunerii contestaţiei, Direcţia Generală de
Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală este învestită să se pronunţe asupra contestaţiei formulate de  .X.
S.R.L.

I.  Prin  contestaţia  formulată,  .X.  S.R.L. solicită  anularea  ca
netemeinică  şi  nelegală  a  Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată
accesorii nr..X./10.10.2016, susţinând următoarele:

Decizia emisă nu cuprinde motivele de fapt şi de drept avute în
vedere la constatare şi modul de calcul al debitelor fiscale, nefiind detaliate
natura obligaţiei fiscale principale pentru care s-au calculat accesorii, data
scadenţei şi modul de calcul cu indicarea numărului de zile de întârziere,
temeiul legal al recalculării accesoriilor.

Prin  contestaţie,  societatea  mai  precizează  faptul  că  decizia
referitoare la obligaţiile de plată accesorii  este un tabel abstract cu date
înscrise, fără explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate şi prin
urmare contestă debitele cuprinse în actul administrativ fiscal, deoarece nu
corespund realităţii, precum şi modul de calcul al acestora.

II.  Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr..X./10.10.2016, organele fiscale din cadrul Administraţiei Judeţene a
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Finanţelor Publice .X. -  Serviciul Fiscal Municipal .X., în temeiul art.88
lit.c  şi  art.119  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au
stabilit accesorii în sumă de  .X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea  adăugată,  impozitului  pe  profit,
accizelor  pentru  carburanţi,  impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi
contribuţiilor sociale aferente.

Documentele  prin  care  s-a  individualizat  baza  impozabilă
pentru care au fost calculate acesorii suplimentar sunt Decizia de impunere
nr.F-SB  .X./30.10.2014,  precum  şi  Declaraţiile  112  şi  Declaraţiile  300
enumerate în anexa la decizia contestată.

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:

1. Referitor la accesoriile în sumă de  .X. lei stabilite prin
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./10.10.2016,
cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  actul  administrativ  fiscal
contestat  mai  produce  efecte  juridice  şi  Direcţia  generală  de
soluţionare a contestaţiilor se mai poate investi cu soluţionarea pe
fond a cauzei, în condiţiile în care actul administrativ fiscal contestat
a  fost  corectat  prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale
stabilite în urma corectării evidenţei fiscale nr..X./12.10.2016 în sensul
diminuării  Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  cu
această sumă. 

În fapt,  prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr..X./10.10.2016, organele  fiscale  din  cadrul  Administraţiei  Judeţene  a
Finanţelor Publice .X. – Serviciul Fiscal Municipal .X., au calculat accesorii
în sumă de  .X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi întârziere aferente
taxei  pe  valoarea  adăugată,  impozitului  pe  profit,  accizelor  pentru
carburanţi,  impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţiilor  sociale
aferente.

Documentele  prin  care  s-a  individualizat  baza  impozabilă
pentru care au fost calculate accesorii sunt Decizia de impunere nr.F-SB
.X./30.10.2014, precum şi Declaraţiile 112 şi Declaraţiile 300 enumerate în
anexa la decizia contestată. 

Ulterior emiterii deciziei de calcul accesorii contestată, organele
fiscale au constatat  că aplicaţia informatică nu a recunoscut calculul  de
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penalităţi (cota de 15%) efectuat  prin decizia de impunere pentru care s-au
calculat  accesorii,  fapt  pentru  care  a  fost  emisă  Decizia  de  impunere
privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma  corectării  evidenţei  fiscale
nr..X./12.10.2016 prin care s-a corectat Decizia referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./10.10.2016, în sensul diminuării accesoriilor în sumă
de .X. lei, calculate prin decizia  iniţială cu suma de .X. lei, reprezentând
penalităţi de întârziere în cotă de 15%, aferente:

- .X. lei – impozitului pe veniturile din salarii;
- .X. lei– impozitului pe profit;
- .X. lei – accizelor pentru benzină, bioetanol, motorină şi biodisel;
- .X. lei – taxei pe valoarea adăugată;
- .X. lei – contribuţiei de asigurări sociale datorată de anjajator;
-  .X. lei – contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la  
asiguraţi;
- .X. lei - contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
preofesionale datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajator;
- .X. lei- contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajat;
- .X. lei – contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  datorată  de  
angajator;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  reţinută  de  la  
asigurati;
-  .X. lei - contribuţiei  pentru concedii şi indemnizaţii  de la persoane

juridice sau fizice.

În drept, sunt aplicabile prevederile  art.1 pct.37 şi art.98 lit.c)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează:

“37. titlu de creanţă fiscală -  actul prin care,  potrivit  legii,  se
stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală;”

art.98
“Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

   Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte 
administrative fiscale: [...]   
c) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;”

În speţă sunt incidente şi prevederile pct.1.2.2. 11. Corectarea
erorilor materiale rezultate în urma procesării  declaraţiilor fiscale şi  altor
titluri  de  creanţă,  precum  şi  alte  situaţii  în  care  se  constată  erori  în
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distribuirea  şi  stingerea  sumelor  plătite  în  contul  unic,  inclusiv  cele
generate de organele fiscale în evidenţa analitică pe plătitori din OMEF
nr.1722/2004  pentru  aprobarea  instrucţiunilor  privind  organizarea
sistemului de administrare a creanţelor fiscale, unde se specifică:

“B1)  Compartimentul  cu  atribuţii  de  evidenţă  pe  plătitori
efectuează următoarele operaţiuni în cazul erorilor materiale, generate de
către organele fiscale şi rezultate în urma procesării declaraţiilor fiscale şi
alte titluri de creanţă: […]

Diferenţele de creanţă de tip accesorii (+/-) se introduc în SPAC
-  “Decizie  de  corecţie”  (model  anexa  nr.15)  şi  se  comunică
contribuabilului (...)”

Se reţine că potrivit acestor dispoziţii legale, decizia referitoare
la obligaţiile de plată accesorii reprezintă titlu de creanţă, iar organul fiscal
poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul titlului de creanţă din oficiu
sau la cererea contribuabilului conform procedurii speciale în materie.

Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei,  aşa  cum  s-a
prezentat la situaţia de fapt, organul de soluţionare a contestaţiei reţine că
prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr..X./10.10.2016,
organele fiscale din cadrul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice .X.
– Serviciul Fiscal Municipal .X. au calculat accesorii în sumă de .X. lei, iar
prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma
corecţiilor evidenţei fiscale nr..X./12.10.2016, organele fiscale au corectat
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./10.10.2016,  în
sensul  diminuării  accesoriilor  în  sumă  de  .X.  lei calculate  prin  decizia
iniţială, cu suma de .X. lei.

Potrivit  corespondenţei  purtate  de  organul  de  soluţionare  a
contestaţiei  cu  organele  fiscale  emitente  ale  actului  administrativ  fiscal
contestat, reiese că pentru suma de .X. lei Decizia referitoare la obligaţiile
de  plată  accesorii  nr..X./10.10.2016,  a  fost  anulată  prin   Decizia  de
impunere  privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma  corecţiilor  evidenţei
fiscale  nr..X./12.10.2016,  acest  act  administrativ  fiscal  producând efecte
juridice în continuare, reprezentând în fapt titlul de creanţă.

În consecinţă, urmare corecţiei survenite la data de 12.10.2016,
prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma
corecţiilor evidenţei fiscale nr..X./12.10.2016, comunicată societăţii, Decizia
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./10.10.2016 nu mai produce
efecte  faţă  de  contribuabil  pentru  suma de  .X.  lei,  fiind  anulată  parţial,
astfel  încât  Direcţia  generală  de soluţionare a  contestaţiilor  constată  ca
fiind  fără  obiect  contestaţia  îndreptată  împotriva  Decizia  referitoare  la
obligaţiile de plată accesorii nr..X./10.10.2016 pentru această sumă.
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Având  în  vedere  cele  reţinute,  precum  şi  actele  normative
incidente  în  speţă,  se  reţine  că  ne  aflăm  în  prezenţa  unei  contestaţii
formulate împotriva unui act administrativ fiscal care nu mai produce efecte
juridice, astfel încât contestaţia formulată de .X. S.R.L. împotriva  Deciziei
referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr..X./10.10.2016, pentru suma
de  .X.  lei,  a  rămas  fără  obiect,  în  baza  art.  279  alin.(6)  din  Legea
nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

2. Referitor la accesoriile în sumă de .X.  lei, stabilite de
organele fiscale prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr..X./10.10.2016, aşa cum a fost corectată prin Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale
nr..X./12.10.2016,  cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  Direcţia
generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  se  mai  poate  investi  cu
soluţionarea pe fond a cauzei în condiţiile în care actul administrativ
fiscal  contestat  a  fost  înlocuit  prin  Decizia  de  impunere  privind
obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma  corecţiilor  evidenţei  fiscale
nr..X./12.10.2016,  contestată  la  rândul  ei  de  societate,  contestaţie
asupra  căreia  s-au  pronunţat  organele  fiscale  emitente  ale  actului
fiscal atacat.

În fapt,  prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr..X./10.10.2016 organele fiscale din cadrul   Administraţiei  Judeţeane a
Finanţelor Publice .X. – Serviciul Fiscal Municipal .X., au calculat accesorii
în sumă de  .X.  lei  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  întârziere aferente
taxei  pe  valoarea  adăugată,  impozitului  pe  profit,  accizelor  pentru
carburanţi,  impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţiilor  sociale
aferente.

Documentele  prin  care  s-a  individualizat  baza  impozabilă
pentru care au fost calculate obligaţiile fiscale suplimentar sunt Decizia de
impunere nr.F-SB .X./30.10.2014, precum şi Declaraţiile 112 şi Declaraţiile
300 enumerate în anexa la decizia contestată. 

Ulterior emiterii deciziei de calcul accesorii contestată organele
fiscale au constatat  că aplicaţia informatică nu a recunoscut calculul  de
penalităţi (cota de 15%) efectuat prin decizia de impunere pentru care s-au
calculat  accesorii,  fapt  pentru  care  a  fost  emisă  Decizia  de  impunere
privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma  corectării  evidenţei  fiscale
nr..X./12.10.2016 prin care s-a corectat Decizia referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./10.10.2016, în sensul diminuării accesoriilor în sumă
de .X. lei, calculate prin decizia  iniţială cu suma de .X. lei, reprezentând
penalităţi  de  întârziere  în  cotă  de  15%,  aferente  taxei  pe  valoarea
adăugată,  impozitului pe profit, accizelor pentru carburanţi, impozitului pe
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veniturile  din  salarii  şi  contribuţiilor  sociale  aferente,  organele  fiscale
stabilind că societatea datorează suma de .X.  lei, reprezentând accesorii
aferente:

        -  .X. lei – impozitului pe veniturile din salarii;
-  .X. lei – impozitului pe profit;
-  .X. lei – accizelor pentru benzină, bioetanol, motorină şi biodisel;
-  .X. lei – taxei pe valoarea adăugată;
-  .X. lei – contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
-  .X. lei – contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la  
asiguraţi;
-  .X. lei - contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorată de angajator;
-  .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajator;
-  .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajat;
-  .X. lei – contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  datorată  de  
angajator;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  reţinută  de  la  
asigurati;
-  .X. lei - contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane

juridice sau fizice.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma
corectării evidenţei fiscale nr..X./12.10.2016, prin care s-a corectat Decizia
referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./10.10.2016,  a  fost
comunicată  societăţii,  aceasta  contestând-o  în  data  de  17.11.2016,
contestaţia fiind înregistrată la organul fiscal emitent sub nr..X. .

În drept, sunt  aplicabile prevederile  art.1201 din Codul Civil,
articol  în  vigoare  în  conformitate  cu  prevederile  art.230  din  Legea
nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii  nr.287/2009 privind Codul
civil,  care  prevede  ˝Este  lucru  judecat  atunci  când  a  doua  cerere  în
judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între
aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate˝.

Astfel,  prin  decizie  se  poate  constata  autoritatea  de  lucru
judecat atunci când există identitate de obiect, părţi şi cauză. Este lucru
judecat atunci când există a doua contestaţie care are acelaşi obiect, este
întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în
contra  lor  în  aceeaşi  calitate.  Excepţia  puterii  lucrului  judecat  se  poate
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ridica atât de organul de soluţionare a contestaţiei, de părţi, cât şi de orice
persoană direct interesată.

Din documentele aflate la dosarul cauzei, reiese că .X. S.R.L.
a formulat contestaţie împotriva  Deciziei referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr..X./10.10.2016 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice  .X.  –  Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.  pentru  suma  de  .X.   lei
reprezentând  accesorii,  decizie  care  a  fost  corectată  prin  Decizia  de
impunere  privind  obligaţiile  fiscale  stabilite  în  urma  corectării  evidenţei
fiscale nr..X./12.10.2016.

De asemenea,  .X.  S.R.L.  a  formulat  contestaţie  şi  împotriva
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corectării
evidenţei fiscale nr..X./12.10.2016 pentru aceleaşi obligaţii fiscale calculate
cu acelaşi cuantum, iar organele fiscale, prin Decizia nr..X. /15.12.2016 au
dispus „respingerea ca neîntemeiată şi ca atare menţinerea ca temeinică şi
legală  a  deciziei  de  corecţie  nr..X./12.10.2016,  emisă  de  SFM  .X.,  în
sarcina .X. S.R.L.”.

Având  în  vedere  situaţia  de  fapt  prezentată,  precum  şi
prevederile legale invocate, organul de soluţionare a contestaţiei reţine că
se află în imposibilitatea de a se mai pronunţa cu privire la aceleaşi obligaţii
fiscale,  în  acelaşi  cuantum,  stabilite  de  acelaşi  organ  fiscal,  având  în
vedere  că  aşa  cum s-a  reţinut  anterior  decizia  de  impunere  a  corectat
decizia prin care au fost stabilite obligaţiile fiscale accesorii, titlu de creanţă,
în baza căruia .X. S.R.L. datorează accesorii în cuantum de .X.  lei, fiind
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corectării
evidenţei  fiscale  nr..X./12.10.2016 act  administrativ  fiscal  menţinut  prin
decizia emisă în soluţionarea contestaţiei.

Astfel, organul de soluţionare a contestaţiei din cadrul Direcţiei
generale  de  soluţionare  a  contestaţiei  ia  act  de  soluţia  pronunţată  de
organele fiscale prin Decizia nr..X. /15.12.2016 emisă de organele fiscale
din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X. – Serviciul Fiscal
Municipal  .X.  şi  constată  autoritatea  de  lucru  judecat  pentru  acest
capăt de cerere.

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul
prevederilor legale invocate, se

DECIDE

1.  Constatarea  ca  fiind  rămasă  fără  obiect  a  contestaţiei
formulată de .X. S.R.L. împotriva  Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./10.10.2016 emisă de organele fiscale din cadrul
Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X.  –  Serviciul  Fiscal
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Municipal  .X. pentru  suma  de  .X.  lei,  reprezentând  penalităţi  de
întârziere în cotă de 15% aferente:

- .X. lei – impozitului pe veniturile din salarii;
- .X. lei– impozitului pe profit;
- .X. lei – accizelor pentru benzină, bioetanol, motorină şi biodisel;
- .X. lei – taxei pe valoarea adăugată;
- .X. lei – contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
-  .X. lei – contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la  
asiguraţi;
- .X. lei - contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajator;
- .X. lei- contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajat;
- .X. lei – contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  datorată  de  
angajator;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  reţinută  de  la  
asigurati;
-  .X. lei - contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane  
juridice sau fizice.

2.  Constatarea  autorităţii  de  lucru  judecat  a  contestaţiei
formulate de .X. S.R.L. împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./10.10.2016 emisă de organele fiscale din cadrul
Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X.  –  Serviciul  Fiscal
Municipal .X. pentru suma de .X.  lei, reprezentând accesorii aferente:

- .X. lei – impozitului pe veniturile din salarii;
- .X. lei – impozitului pe profit;
- .X. lei – accizelor pentru benzină, bioetanol, motorină şi biodisel;
- .X. lei – taxei pe valoarea adăugată;
- .X. lei – contribuţiei de asigurări sociale datorată de anjajator;
-  .X. lei – contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la  
asiguraţi;
- .X. lei - contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
preofesionale datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajator;
- .X. lei - contribuţiei de asigurari somaj datorată de angajat;
- .X. lei – contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale;
-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  datorată  de  
angajator;
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-  .X.  lei -  contribuţiei  pentru  asigurări  de  sănătate  reţinută  de  la  
asigurati;
-  .X. lei - contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane  
juridice sau fizice.

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

DIRECTOR GENERAL,

                                     x
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