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DECIZIA nr. 352Bis/30.12.2013  

privind soluţionarea contestaţiei depuse de 
.X. SA din .X., 

înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  
din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală  

sub nr. 907740/04.11.2013 
 
 Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală  .X. 
prin adresa nr..X./ 2013 cu privire la eroarea materială din cuprinsul Deciziei 
nr.352/28.11.2013 şi,  având în vedere prevederile art.48 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decide îndreptarea erorii materiale 
privind cuantumul creanţelor bugetare cuprinse în decizia precizată în sensul 
operării următoarelor modificări şi respectiv înlocuirea următoarelor: 
- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia nr..X./2013 aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de 
angajator, se înlocuieşte cu suma de „.X. lei”; 
- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia nr..X./2013 aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 
datorată de angajator, se înlocuieşte cu suma de „.X. lei”; 
- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia nr..X./2013 aferente contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor sociale, se înlocuieşte cu suma de „.X. 
lei”; 
- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia  nr..X./2013 aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 
reţinută de la asiguraţi, se înlocuieşte cu suma de „.X. lei”; 
- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia nr..X./2013 aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru 
şomaj reţinută de la asiguraţi, se înlocuieşte cu suma de „.X. lei”; 
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- suma de „.X. lei” la obligaţia dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite prin 
Decizia nr..X./2013 aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată 
de angajator, se înlocuieşte cu suma de „.X. lei”. 
 

Totalul obligaţiilor bugetare contestate cu privire la care s-a emis 
Decizia nr..X./ 2013 rămâne acelaşi, respectiv .X. lei. 

 

 Prezenta decizie de corectare a erorilor materiale înlocuieşte Decizia 
nr.352/28.11.2013 şi poate fi atacată la Curtea de Apel .X. în termen de 6 
luni de la data comunicării. 
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