MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
AGENTIA NA IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direc ia generala de solu ionare
a contesta iilor

DECIZIA nr.
/
. 2007
privind contesta ia depusa de
Societatea X
înregistrata la Agen ia Na ionala de Administrare Fiscala sub nr. *
Direc ia generala de solu ionare a contesta iilor din cadrul
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Direc ia
generala a finan elor publice * prin adresa nr. *, înregistrata la Agen ia
Na ionala de Administrare Fiscala sub nr. *, asupra capatului de
cerere din contestatia formulata de Societatea X privind Decizia de
calcul accesorii nr. * întocmita de reprezentan ii Direc iei generale a
finan elor publice a jude ului *.
Contesta ia formulata de Societatea X priveste suma de
...lei din care:
- accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- accesorii aferente contributiei privind protectia speciala si
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
- accesorii aferente contributiei pentru invatamantul de stat ;
- accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata;
- accesorii aferente CAS angajator;
-accesorii aferente contributia individuala de asigurari sociale retinuta
de la asigurati;
- accesorii aferente contributitiei pentru pensia suplimentara;
- accesorii aferente contributiei pentru accidente de munca si boli
profesionale datorate de angajator;
- accesorii aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata
de angajator;
- accesorii contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta
de la asigurati;
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- accesorii aferente contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de angajator;
- accesorii aferente contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de asigurati ;
- accesorii aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru
persoane aflate in concediu medical sau pentru ingrijire copil.
In raport de data comunicarii Deciziei de calcul accesorii nr.
* respectiv data de * potrivit confirmarii de primire aflata in copie
la dosarul cauzei, contesta ia a fost depusa in termenul prevazut de
art.177 alin.1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, fiind înregistrata la Direc ia generala a
finan elor publice a judetului Buzau la data de 19.09.2006, conform
otampilei registraturii Administratiei finantelor publice a municipiului *
aplicata pe originalul contesta iei formulata de Societatea X din *.
Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.179
alin. 1 lit. c din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala
este legal investita sa se pronunte asupra contestatiei
formulate.
I. Prin contestatia formulata Societatea X se indreapta
impotriva Deciziei de calcul accesorii nr. *, emisa de Directia
generala a finantelor publice a judetului * solicitand anularea in
parte a acesteia respectiv a acelor parti ce privesc obligatiile
bugetare prescrise. Societatea detaliaza accesoriile in suma totala
de .... lei in anexa 1 si in anexa 2 la contestatie .
Contestatoarea considera ca debitele asupra carora s-au
calculat accesoriile contestate nu sunt datorate si potrivit principiului
accesorium sequitur principalem acestea urmeaza regimul juridic
al respectivelor creante si nu mai pot fi puse in sarcina societatii.
II. Prin decizia de calcul accesorii nr. * s-a stabilit in
sarcina societatii
suma totala de .... lei accesorii actualizate,
asupra debitelor declarate de societate, pentru perioada * - * din
care:
- accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- accesorii aferente contributiei privind protectia speciala si
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
- accesorii aferente contributiei pentru invatamantul de sta;
- accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata;
- accesorii aferente CAS angajator;
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- accesorii aferente contributia individuala de asigurari sociale
retinuta de la asigurati;
- accesorii aferente contributitiei pentru pensia suplimentara;
- accesorii aferente contributiei pentru accidente de munca si boli
profesionale datorate de angajator;
- accesorii aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata
de angajator;
- accesorii contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta
de la asigurati;
- accesorii aferente `contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de angajator;
-accesorii aferente `contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de asigurati ;
- accesorii aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru
persoane aflate in concediu medical sau pentru ingrijire copil.
- contributii de asigurari de sanatate datorate de persoanele aflate
in somaj;
-contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice
sau fizice;
- impozit pe veniturile realizate pe baza unor sacentii sau contracte
civile de prestari servicii incheiate in conditiile codului civil.
III. Având in vedere sus inerile contestatoarei si documentele
invocate de aceasta, constatarile organelor fiscale si actele normative
invocate de contestatoare, si de organele de inspec ie fiscala, se re in
urmatoarele:

1. Referifor la suma de ..... lei reprezentand accesorii
inscrise in decizia de calcul accesorii nr. * din care:
- accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- accesorii aferente contributiei privind protectia speciala si incadrarea
in munca a persoanelor cu handicap;
- accesorii aferente contributiei pentru invatamantul de stat;
- accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata;
- accesorii aferente CAS angajator;
- accesorii aferente contributia individuala de asigurari sociale
retinuta de la asigurati;
- accesorii aferente contributitiei pentru pensia suplimentara;
- accesorii aferente contributiei pentru accidente de munca si boli
profesionale datorate de angajator;
- accesorii aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata
de angajator;
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- accesorii contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta
de la asigurati;
- accesorii aferente `contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de angajator;
- accesorii aferente `contributiei pentru asigurari de sanatate
datorate de asigurati ;
- accesorii aferente contributiei de asigurari de sanatate pentru
persoane aflate in concediu medical sau pentru ingrijire copil.
Cauza supusa solutionarii este daca Agentia Nationala
de Administrare Fiscala prin Directia generala de solutionare a
contestatiilor se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei
in conditiile in care debitele asupra carora au fost calculate
accesoriile contestate fac obiectul dosarului nr. * aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - sectia comerciala.
In fapt, Administratia finantelor publice * prin decizia de
calcul accesorii nr. * a stabilit ca obligatie de plata suma de .... lei
reprezentand actualizarea dobanzilor aferente debitelor declarate de
societate, din care societatea contesta suma de * lei .
Accesoriile calculate in sarcina societatii prin decizia
contestata respectiv decizia de calcul accesorii nr. * reprezinta
actualizarea accesoriilor aferente debitelor neachitate si incluse in
Ordinele comune nr.544/20.10.2003 si nr.1474/28.10.2003 prin care
s-au acordat societatii facilitati fiscale.
Asa cum rezulta din adresa Directiei generale a
finantelor publice a judetului *, inregistrata la Directia generala de
solutionare a contestatiilor sub nr. *, facilitatile fiscale acordate prin
aceste ordine comune si-au pierdut valabilitata ca urmare a
nerespectarii conditiilor impuse prin acestea.
Pierderea valabilitatii acestor facilitati a fost atacata in
instanta si face obiectul dosarului nr. *.
Prin actiunea aflata in copie la dosarul cauzei fila *-*, asa
cum a fost modificata si completata Societatea x a solicitat:
- obligarea Ministerului Finantelor Publice prin DGFP * la
emiterea si comunicarea catre institutiile implicate a certificatului de
obligatii bugetare necesar;
- obligarea in solidar a Ministerului Finantelor Publice prin
Directia generala a finantelor publice a judetului * si Autoritatea
pentru valorificarea activelor statului * la restructurarea volumului
obligatiilor bugetare restante ale societatii conform prevederilor
art.18 din Legea nr.137/2002 combinate cu prevederile OUG
nr.26/2004, radierea obligatiilor bugetare scutite de la plata ,
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acumulate de societate pana la data de
*, reducerea
corespunzatoare a volumului creantelor bugetare cu care societatea
este debitata si emiterea unor acte aditionale la Ordinele comune;
- sa constatate caducitatea tuturor actelor administrativ- fiscale
de urmarire si executare silita avand ca obiect colectarea creantelor
bugetare restante, anterioare datei de * si sa dispuna suspendarea
executarii lor si a oricaror masuri de executare silita si neinitierea
unor noi actiuni pentru instituirea unor asemenea masuri, pana la
clarificarea si definitivarea situatiei legale a acestora
- obligarea paratelor la individualizarea, cuantificarea si
operationalizarea ajutorului de stat ce i-a fost aprobat si notificat,
potrivit Deciziei Consiliului Concurentei nr.* si adresa nr.* a AVAS *.
- obligarea in solidar a paratelor la plata de daune cominatorii.
Prin actiunea formulata societatea nu a precizat cuantumul
obligatiilor pentru care ar beneficia de facilitatile prevazute de
legislatia in baza careia a introdus actiunea si nici tipurile de
impozite, contributii sau alte obligatii ale bugetului consolidat al
statului.
In aceste conditii nu se poate stabili care din accesoriile
inscrise in decizia contestata sunt sau nu aferente debitelor ce fac
obiectul dosarului nr. * aflat pe rolul
Tribunalului * - Sectia
comerciala. Acest fapt este confirmat si de Administratia finantelor
publice a municipiului * prin adresa nr. *
In drept, sunt incidente prevederile art.184 alin.1 din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 republicata , privind Codul de
procedura
fiscala
cu
modificarile
si
completarile ulterioare
“Suspendarea procedurii de solu ionare a contesta iei pe cale
administrativa
(1) Organul de solu ionare competent poate suspenda, prin decizie
motivata, solu ionarea cauzei atunci când: [...]
b) solu ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen a sau
inexisten a unui drept care face obiectul unei alte judeca i. [...]
(3) Procedura administrativa este reluata la încetarea motivului care a
determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea termenului stabilit
de organul de solu ionare competent potrivit alin. (2), indiferent daca
motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.”
Avand in vedere faptul ca accesoriile stabilite de catre
Administratia finantelor publice a municipiului * prin Decizia de calcul
accesorii nr.10970/ * sunt aferente si unor debite ce fac obiectul unui
litigiu aflat pe rolul Tribunalui Bucuresti - sectia comerciala, in speta
dosarul nr. *, se va suspenda solutionarea contestatiei, procedura
administrativa urmand a fi reluata la incetarea motivului care a

6

determinat suspendarea, in conditiile legii, conform celor retinute in
prezenta decizie.
2. Referitor la suma de ... lei reprezentand accesorii
aferente contributiei pentru pensia suplimentara retinuta de la
persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale, contestate de
societate dar care nu sunt inscrise in decizia de calcul accesorii
nr. *.
Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala de
solutionare a contestatiilor se poate investi cu solutionarea
contestatiei pentru obligatii de plata ce nu sunt inscrise in actul
administrativ contestat.
In fapt, prin contestatia formulata Societatea X precizeaza
ca sumele contestate sunt inscrise in anexa 1 si 2 la contestatie.
Prin aceste anexe societatea detaliaza suma totala de ..... lei .
Decizia de calcul accesorii nr. * a fost emisa de organul
fiscal pentru suma de * lei. Societatea contesta suma de .... lei si in
care se regaseste suma de regaseste suma de ... lei ce a fost
analizata la punctul 1 din prezenta decizie, suma de * lei
reprezentand
accesorii aferente contributiei
pentru
pensia
suplimentara retinuta de la persoanele cuprinse in sistemul de
asigurari sociale nu se regaseste inscrisa in aceasta decizie
contestata .
In drept, potrivit art.176 alin.2 din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: “Obiectul
contestatiei îl constituie numai sumele oi masurile stabilite oi înscrise de
organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ fiscal atacat,
cu exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal”.
De asemenea, conform
pct.12.1 lit.c) din
Ordinul
Presedintelui agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea Titlului IX din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata “Contestatia poate fi respinsa ca : [...] fiind fara obiect, în
situatia în care sumele oi masurile contestate nu au fost stabilite
prin actul administrativ fiscal atacat sau daca prin reluarea procedurii
administrative, luându-se act de solutia pronuntata de instanta penala,
se constata ca cererea ramâne lipsita de obiect [...]”.
Prin urmare, intrucat suma de ... lei reprezentand
accesorii aferente contributiei pentru pensia suplimentara retinuta
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de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale nu se
regaseste in decizia de calcul accesorii nr. *, contestata de
Societatea X, contestatia pentru aceasta suma se respinge ca fiind
fara obiect.
Pentru considerentele re inute si in temeiul art.184 alin.(1)
lit.a) si alin.(3) coroborat cu prevederile art.186 alin.(4) din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata se,
DECIDE
1. Suspendarea solutionarii contestatiei formulata de
Societatea X impotriva Deciziei de calcul accesorii nr. * emisa de
Administratia finantelor publice a municipiului *, pentru suma de ....
lei, pana la pronuntarea unei solutii definitive in dosarul nr. * aflat pe
rolul Tribunalului * - sectia comerciala, procedura administrativa
urmând a fi reluata la incetarea motivului care a determinat
suspendarea, in conditiile legii, conform celor re inute in prezenta
decizie.
Transmiterea dosarului cauzei organului fiscal urmând ca la
incetarea motivului care a determinat suspendarea acesta sa fie
transmis organului competent, pentru solutionarea cauzei in functie de
solutia pronuntata de instanta .
2.
Respingerea ca fiind fara obiect
formulata de Societatea X pentru suma de ... lei .

a contestatiei

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel *, in
termen de 6 luni de la comunicare.

