
   

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  Juridice  ]i  Fizice, prin  adresa
nr....../...............2009,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr........./................2009,  asupra  contesta\iei formulat`
de  ..................................   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. 

…........... Br`ila are sediul în municipiul Br`ila, strada …............,
nr.... ]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 “Director”  doamna  …................,
confirmat` cu ]tampila în original.

Obiectul  Ńcontesta iei formulat` de  ….................. Br`ila [l
constituie  debitele  totale  din  Decizia   nr......../...........2009  referitoare  la
obliga\iile de  plat` accesorii  aferente  Ńobliga iilor fiscale,   întocmit` de
Administra\ia Finan\elor Publice  a  Municipiului  Br`ila în  sum` total`  de
…....... lei, dup` cum urmeaz` :

-  ...  lei,  major`ri  de  [nt@rziere  aferente  impozitului  pe  venitul
   din salarii ;
- ….. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   sociale datorat` de angajator; 
- ….. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale 

            de asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
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- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare
            pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 

   angajator ; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   pentru somaj datorat` de angajator ; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` 

            de asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 
-  …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 

            asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
-  …..lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
-  …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice.     
Cum Decizia nr........., [ntocmit` [n data de …...........2009, a fost

[nm@nat` contestatoarei [n data de …...2009 , dat` la care reprezentantul
gr`dini\ei a confirmat primirea deciziei, [nscriind pe aceasta “Am primit un
exemplar …...2009 ”, sub semn`tur`, 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 …................... Br`ila.

I.Contesta\ia este  formulat` de  c`tre ….................  Br`ila
împotriva  Deciziei  nr......./............2009  referitoare  la  Ńobliga iile de  plat`
accesorii aferente obliga\iilor fiscale, pentru suma de …...... lei, cu titlu de
major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe venitul din salarii, contribu\iei
de  asigur`ri  sociale  datorat`  de  angajator,  contribu\iei  individuale  de
asigur`ri  sociale re\inut` de la asigura\i,  contribu\iei  de asigurare pentru
accidente de munc` ]i  boli profesionale datorate de angajator, contribu\iei
de asigur`ri pentru somaj datorat` de angajator, contribu\iei individuale de
asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i,  contribu\iei pentru asigur`ri
de s`n`tate datorat` de angajator, contribu\iei pentru asigur`ri de s`n`tate
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re\inut` de la asigura\i ]i  contribu\iei pentru concedii ]i indemniza\ii de la
persoane juridice sau fizice, eronat calculat`.

Prin contesta\ia depus` se solicit` anularea accesoriilor [n sum`
de …....... lei, pentru urm`toarele motive :

- sumele reprezent@nd contribu\ii la Bugetul de Stat ]i la Bugetul
Asigur`rilor Sociale pentru care s-au calculat accesorii, “ au fost declarate
ini\ial eronat pentru lunile …....... 2007, …....... 2008 ]i …........ 2008, dar
s-au depus declara\ii rectificative ulterior. De]i sumele au fost achitate la
termen, din cauza rectific`rilor efectuate ulterior repartiz`rii  din  conturile
unice  pe  fiecare  contribu\ie  [n  parte  s-au  eviden\iat  ca  fiind  pl`\i  cu
[nt@rziere “;

- erorile s-au produs din cauza [nregistr`rilor eronate [n cursul
lunii …......... 2007 a pla\ii celui de-al 13 salariu cuvenit pentru anul 2007,
dar care conform legii intrau [n cheltuiala anului 2008. 

{n  vederea  complet`rii  dosarului  contesta\iei,  …...............  a
depus  adresa,  [nregistrat`  la  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  sub
nr........./........2009, la care a ata]at copii dup` [n]tiin\`rile privind stingerea
crean\elor  fiscale  nr....../........2008,  nr...../....2008,  nr...../......2008  ]i  nr.
….../..........2008.  

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 privesc suma de …...... lei, din care :

-  …. lei,  major`ri  de [nt@rziere aferente impozitului  pe venitul
   din salarii ;
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   sociale datorat` de angajator; 
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale 

            de asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- …. leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare

            pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 
   angajator ; 
- …..lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   pentru somaj datorat` de angajator ; 
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- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` 
            de asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 

-  …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
            asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 

-  …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
-  …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau 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,  pentru  lunile  ….....  2007,  …......  ]i
…............  2008  au  fost  depuse  declara\ii  rectificative  ]i  [n  perioada
urm`toare organul fiscal teritorial a [ntocmit ]i a transmis in]tiin\ari privind
stingerea creantelor  fiscale.   

{n fapt, se re\ine c` …................. Br`ila a contestat major`rile
de  [nt@rziere  [n  sum`  de  ….......  lei,  deoarece  debitele reprezent@nd
impozitul pe veniturile din salarii ]i contribu\iile pentru care   s-au calculat
accesorii,  au  fost  declarate  ini\ial  eronat  pentru  lunile  …..........  2007,
…........ ]i …...........2008 ]i ca urmare, au fost depuse declara\ii rectificative.
De]i sumele au fost achitate [n termen, din cauza rectific`rilor efectuate,
repartiz`rile din conturile unice pe fiecare contribu\ie [n parte, au generat
pl`\i cu [nt@rziere.  

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.114 ]i
art. 115 alin.(1), alin.(2) ]i alin.(3) din O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum :

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

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

pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga Ńii 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 Ńional cu obliga Ńiile datorate*).

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

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

reprezentând crean Ńă fiscal ă se face mai întâi pentru impozitele
şi  contribu Ńiile  cu re Ńinere la  surs ă  şi  apoi  pentru celelalte
obliga Ńii fiscale, propor Ńional cu obliga Ńiile datorate*).

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

...
ART. 115
Ordinea stingerii datoriilor
(1) Dac ă un contribuabil datoreaz ă mai multe tipuri de

impozite,  taxe,  contribu Ńii  şi  alte  sume  reprezentând  crean Ńe
fiscale prev ăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl ătit ă

nu  este  suficient ă  pentru  a  stinge  toate  datoriile,  atunci  se
sting  datoriile  corelative  acelui  tip  de  crean Ńă  fiscal ă

principal ă pe care îl stabile şte contribuabilul.
(2) În cadrul tipului de impozit, tax ă, contribu Ńie sau

alt ă sum ă reprezentând crean Ńă fiscal ă, stabilit de contribuabil,
stingerea se efectueaz ă, de drept, în urm ătoarea ordine:

...
b)  obliga Ńiile  fiscale  principale  sau  accesorii,  în

ordinea  vechimii,  cu  excep Ńia  cazului  în  care  s-a  început
executarea  silit ă,  când  se  aplic ă  prevederile  art.  169  în  mod
corespunz ător;

...
(3)  Vechimea  obliga Ńiilor  fiscale  de  plat ă  se

stabile şte astfel:
a)  în func Ńie  de scaden Ńă,  pentru obliga Ńiile  fiscale

principale;
b) în func Ńie  de data comunic ării,  pentru diferen Ńele

de obliga Ńii fiscale principale stabilite de organele compete nte,
precum şi pentru obliga Ńiile fiscale accesorii;

c)  în  func Ńie  de  data  depunerii  la  organul  fiscal  a
declara Ńiilor  fiscale  rectificative,  pentru  diferen Ńele  de
obliga Ńii fiscale principale stabilite de contribuabil.
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(4)  Organul  fiscal  competent  va  în ştiin Ńa  debitorul
despre modul  în  care s-a efectuat  stingerea prev ăzut ă  la alin.
(2).

...”

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 Ńiilor fiscale … privind impozitele, contribu Ńiile şi  alte sume
reprezentând crean Ńe 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 Ńii
fiscale  prev ăzute  de  Ordinul  pre şedintelui  Agen Ńiei  Na Ńionale  de
Administrare  Fiscal ă  nr.  1.294/2007,  cu  modific ările  ulterioare,
datorate  bugetului  de  stat,  se  distribuie  de  c ătre  organul  fiscal
competent  pe  tipuri  de  obliga Ńii  fiscale  datorate,  prioritate  având
obliga Ńiile  fiscale cu re Ńinere la  surs ă  şi  apoi  celelalte  obliga Ńii
fiscale,  propor Ńional  cu  obliga Ńiile  fiscale  datorate,  cu  excep Ńiile
prev ăzute la pct. 19-30.

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

plata în contul unic înregistreaz ă obliga Ńii fiscale restante la
bugetul  de  stat,  respectiv  la  bugetele  contribu Ńiilor  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 Ńii  fiscale  va  fi  efectuat ă  de
către  organul  fiscal  competent,  conform  art.  115  alin.  (1)-(3)
din Ordonan Ńa 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 Ńii  fiscale  va  fi  efectuat ă  de  c ătre  organul  fiscal
competent,  conform  art.  115  alin.  (1)-(3)  din  Ordonan Ńa
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 Ńa contribuabilul, pân ă la urm ătorul termen de plat ă a
obliga Ńiilor  fiscale,  despre  modul  în  care  s-a  efectuat
stingerea. ”
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul
de  solu\ionare  a  contesta\iilor  re\ine  c`,  …................  Br`ila  a  depus  la
organul  fiscal  teritorial  Declara\ia  privind  obliga\iile  de  plat`  la  bugetul
general consolidat, pentru luna …........ 2007 sub num`rul de [nregistrare
…......./..............2008,  pentru  luna  …..........  2008  sub  numarul  de
[nregistrare  …...../...........2008,  iar  pentru  luna  …..........  sub  numarul  de
inregistrare …....../..............2008.

Obliga\iile  de plat` declarate pentru luna …............  2007,  au
fost  [n  sum` total`  de  …..........lei,  din  care  :  …......  lei  obliga\ii  fiscale
datorate la  bugetul  de stat  ]i  …......  lei  la bugetul  asigur`rilor  sociale  ]i
fondurilor  speciale.  Aceste debite au fost  achitate [n termenul  legal  prin
Trezoreria  Municipiului  Br`ila,  conform  extrasului  de  cont  din  data  de
….......2008, [n buget de stat suma de …..... lei ]i [n bugetul asigur`rilor
sociale suma de …....... lei.

{n  conformitate  cu  obliga\iile  de  plat`  declarate  pentru  luna
…............... 2007, conform eviden\ei pe pl`titor, debitele au fost repartizate
de organul fiscal teritorial astfel : …........ lei, impozit pe veniturile din salarii,
…......... lei, contribu\ie de asigur`ri sociale datorata de angajator, ….. lei,
contribu\ie individual` de asigur`ri sociale re\inut` de la asigura\i, …...... lei,
contribu\ia de asigur`ri pentru somaj datorat` de angajator, etc., astfel c`,
prin repartizarea efectuat` au fost stinse toate obliga\iile aferente lunii.        

Constat@nd  gre]eli,  din  proprie  ini\iativ`,  contestatoarea  a
depus  pentru  luna  ….......... 2007 Declara\ia  rectificativ`,  cod  710,
[nregistrat`  sub  nr......../..........2008,  prin  care  unele  obliga\ii  de  plat`
aferente au fost  diminuate,  astfel  :  impozit  pe veniturile din salarii  de la
…....... lei la …..... lei, contribu\ia individual` de asigur`ri sociale asigura\i
de la …...... lei la ….......... lei, contribu\ia de asigur`ri sociale angajator de
la …...... lei la ….......... lei, contribu\ia de asigur`ri pentru somaj angajator
de la …........lei la …........... lei, etc.

Obliga\iile fiscale declarate pentru luna ….......... 2008 [n sum`
total` ….......... lei, au fost achitate conform extrasului de cont al trezoreriei
Br`ila  [n  data  de  …........2008,  astfel  :  …...........  lei  [n  buget  de  stat  ]i
….............  lei  [n bugetul  de asigur`ri  sociale de stat  ]i  fonduri  speciale,
repartizate de organul fiscal teritorial conform declara\iei [n :  …......... lei,
impozit pe veniturile din salarii, …....... lei, CAS angajator, …......... lei CAS
individual asigura\i, …......... lei, CA somaj angajator etc.

De  asemenea,  din  proprie  ini\iativ`,  contestatoarea  a  depus
pentru  luna  …...........  2008  Declara\ia  rectificativ`  ,  cod  710,  prin  care
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debitele declarate ini\iala au fost majorate, dup` cum urmeaz` : impozitul
pe veniturile din salarii de la …....... lei la …........ lei, CAS angajator de la
….......... lei  la …........... lei,  CAS individual asigura\i  de la …......... lei  la
…............. lei, somaj angajator de la …......... lei la …........ lei.  

Pentru luna …............ 2008 au fost declarate obliga\ii de plat`
[n   sum`  total`  de  ….........  lei  achitate,  conform  extraselor  de  cont  a
trezoreriei Br`ila din datele de ….......2008 ]i ….........2008, astfel : …..........
lei, impozit pe veniturile din salarii, …..... lei, CAS individual asigura\i, ….....
lei, CAS angajator, …....... CAS s`n`tate asigura\i, ….... lei, CAS s`n`tate
angajator, …......... lei, CA somaj individual asigura\i, etc.

{n  data  de  …........2008,  …............  a  depus  pentru  luna
…...........  2008 declara\ie  rectificativ` prin  care m`re]te sau mic]oreaz`
debitele declarate ini\ial, astfel : impozit pe veniturile din salarii de la ….....
lei la …............ lei,  CAS individual asigura\i de la …....... lei la ….......lei,
CAS angajator  de la …....... lei la …........ lei, CAS s`n`tate asigura\i de la
…......... lei la …......... lei, etc.

Se  poate  constata  c`,  [ntre  momentul  depunerii  declaratiei
rectificative pentru luna …............ 2007, [n data de ….....2008, cu diminuare
de debite ]i depunerea [n datele de …....2008 ]i …........2008 a  declara\iilor
rectificative cu suplimentare de debite pentru lunile …...... ]i …....... 2008,
au  mai  fost  depuse  ]i  declara\iile  cu  obligatiile  de  plat`  pentru  lunile
…........., …....., …....... ]i ….......... 2008, declara\ii operate [n eviden\a pe
pl`titor la datele scadente fiec`rei luni [n parte.  

Astfel,  [n  conformitate  cu  prevederile  art.115  din  O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  completarile
ulterioare,  ordinea stingerii datoriilor  se face corelativ acelui tip de crean\`
fiscal` principal` pe care [l stabile]te contribuabilul ]i astfel, sumele [n plus
constatate ca urmare a depunerii  declara\iei rectificative cu diminuare au
stins  obliga\iile  de  plat`  cele  mai  vechi  g`site  nestinse  [n  eviden\a  pe
platitor, respectiv obliga\iile de plat` aferente lunii …...... 2008 cu scaden\`
de plat` [n data de …..........2008, iar mecanismul de stingere prev`zut de
legisla\ia  mai  sus  men\ionat`  a  func\ionat  identic  ]i  pentru  lunile
urm`toare ]i pentru celelalte pla\i efectuate de contestatoare, care au stins
debitele din declara\iile depuse ulterior.     

Mai mult, [n perioada urm`toare, [n conformitate cu dispozi\iile
legale [n vigoare ]i  de datele depunerii  declara\iilor  rectificative,  organul
fiscal teritorial a transmis petentei, cu scrisori recondate cu confirm`ri de
primire,  ata]ate  dosarului  cauzei,  instiin\`rile  privind stingerea crean\elor
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fiscale,  astfel  :  in]tiin\area  nr........./.........2008  prin  care  [i  comunic`  c`
pl`\ile efectuate [n data de …........2008 ]i  ….....2008 au stins obliga\iile
aferente declara\iei  nr........../.............2008 (…...........  2007 )  ]i  o parte  a
obligatiilor  aferente  lunii  ….................  2008  conform  declara\iei
nr......./........2008, [n]tiin\area nr......../.......2008 prin care i se comunic` c`
plata efectuat` [n data de …......2008 ( …...... lei ) stinge obliga\iile de plat`
aferente  lunii  …...  2008,  conform  declara\iei  nr......../.........2008  ]i
[n]tiin\area nr......./.........2008 prin care i se comunic` c` pl`\ile efectuate [n
data de …...2008, sting obliga\iile de plat`  din declaratia …./.....2008, etc. 

Astfel,  de exemplu, [n eviden\a pe pl`titor, conform  declara\iei
rectificative depuse pentru luna ….... 2008, impozitul pe veniturile din salarii
[n sum` de ….... lei, rezultat din diferen\a [ntre debitul declarat  ini\ial de
…..........  lei  ]i  cel  majorat  de  …....  lei,  nu   a  fost  stins  cu  nici  o  plat`
efectuat`,  deci,  este  un  debit  neachitat  pentru  care  petenta  datoreaz`
major`ri de [nt@rziere pentru perioada ….....2008 – …......2008, etc. 

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 …...........
major`ri de [nt@rziere [n sum` de …....... lei pentru debitele neachitate la
impozitul  pe  veniturile  din  salarii,  la  contribu\ia  de  asigur`ri     sociale
datorat` de angajator; la contribu\ia individual` de asigur`ri sociale re\inuta
de la asigura\i, la contribu\ia de asigurare pentru accidente de munc` ]i boli
profesionale datorate de angajator, la contribu\ia de asigur`ri pentru somaj
datorat` de angajator, la contribu\ia individual` de asigur`ri pentru somaj
re\inut` de la asigura\i, la contribu\ia pentru asigur`ri de s`n`tate datorat`
de  angajator,  la  contribu\ia  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate  re\inut`  de  la
asigura\i  ]i  la  contribu\ia  pentru  concedii  ]i  indemniza\ii  de  la  persoane
juridice sau fizice. 

Astfel,  pe  cale  de  consecin\`  contesta\ia  formulat`  de
…................ [mpotriva Deciziei nr......../........2009 referitoare la obliga\iile de
plat` accesorii  aferente obliga\iilor fiscale emis` de A.F.P. a Municipiului
Br`ila  pentru  suma  de  ….....  lei,  major`ri  de  [nt@rziere,  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, chiar dac` s-au depus declara\ii rectificative,
sumele au fost achitate la termenele legale, deoarece, a]a cum am ar`tat
mai sus, a ignorat complet in]tiin\`rile privind stingerea crean\elor fiscale
primite de la organul fiscal teritorial ]i mai mult, nu a luat [n considerare
faptul  c`  aceste  in]tiin\`ri  puteau  fi  contestate  [n  conformitate  cu
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prevederile  art.206  ]i  art.  207  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`,  cu
modific`rile ]i  complet`rile ulterioare, a]a cum este [nscris pe fiecare [n
parte. Astfel, aceste [nstiin\`ri nefiind contestate, rezult` c` petenta a fost
de acord cu modul de stingere a crean\elor fiscale declarate.

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 ….................Br`ila
cu sediul în municipiul Br`ila, strada …......... nr............, [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
Deciziei  nr......../.............2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii
aferente  obliga\iilor fiscale, pentru suma total` de ........... lei, din care :

-  ...  lei,  major`ri  de  [nt@rziere  aferente  impozitului  pe  venitul
   din salarii ;
- ….. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   sociale datorat` de angajator; 
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale 

            de asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- …. leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare

            pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 
   angajator ; 
- ….lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
   pentru somaj datorat` de angajator ; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` 

            de asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 
-  …..lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 

            asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
-  …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
-  .... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
   concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice.
{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
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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,
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