
   

Ministerul  Finan\elor  Publice  -  Agen\ia  Na\ional`  de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
- Serviciul Solu\ionare Contesta\ii a fost sesizat` de Administra\ia Finan\elor
Publice  a  Municipiului  Br`ila  prin  adresa  nr._.2010,  [nregistrat`  sub
nr._.2010, asupra contesta\iei formulat` de S.C. X S.R.L. Br`ila [mpotriva
Deciziei nr._.2010 referitoare la obliga\iile de plat` accesorii. 

S.C. X S.R.L. are sediul [n Br`ila,_ nr._, bl. _, sc._, ap._,  este
[nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer\ului de pe l@ng` Tribunalul Br`ila
sub nr. J09/_ ]i are cod de [nregistrare fiscal` nr._.

Contesta\ia este semnat` de reprezentantul  legal  al  societ`\ii
comerciale, respectiv dl. _ - administrator. 

Obiectul contesta\iei [l constituie solicitarea S.C. X S.R.L. Br`ila
de anulare a major`rilor de [nt@rziere aferente impozitului pe profit, stabilite
prin Decizia  nr._.2010 ]i prive]te suma de_ lei. 

Analiz@nd  termenul  de  depunere  a  contesta\iei,  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila  re\ine  c`  Decizia  nr._.2010,  emis`  de  Administra\ia
Finan\elor  Publice a Municipiului  Br`ila,  a  fost  comunicat`  S.C.X S.R.L.
Br`ila, prin po]t`, cu scrisoare recomandat`, confirmat` de primire [n data
de _2010, iar contesta\ia a fost depus` la Administra\ia Finan\elor Publice a
Municipiului Br`ila [n data de _.2010, sub nr._.

Astfel,  se  constat`  c`  a  fost  respectat  termenul  legal  de
depunere a contesta\iei  prev`zut  de art.207 alin.(1)  din  O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur`  fiscal`, republicat` [n 2007, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare.

Ca  urmare,  [n  spe\`,  sunt  [ntrunite  condi\iile  procedurale
prev`zute de 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`  [n  2007,  cu
modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  iar  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  este
investit` s` solu\ioneze contesta\ia pe fond.
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I. Prin contesta\ia formulat`, S.C. X S.R.L.  Br`ila se [ndreapt`
[mpotriva  Deciziei  nr._.2010  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii,
emis` de Administra\ia  Finan\elor  Publice a Municipiului  Br`ila,  “[ntruc@t
obliga\iile … au fost declarate ]i achitate [n termenul prev`zut de lege”.

Ca  urmare,  societatea  comercial`  men\ioneaz`  faptul  c`
impozitul  pe  profit  aferent  trimestrului  I  2010,  [n  sum`  de  _lei,  a  fost
eviden\iat  prin  declara\ia  100,  [nregistrat`  la  organul  fiscal  teritorial  sub
nr._.2010, ]i a fost achitat cu chitan\a nr._.2010.

Av@nd [n vedere cele motivate, contestatoarea solicit` anularea
accesoriilor stabilite prin decizia atacat` “deoarece modalitatea de calcul a
acestora este ne[ntemeiat`”.

         
II.  Prin  Decizia  nr._2010  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`

accesorii, emis` de Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila,
s-au  stabilit  [n  sarcina  S.C.X S.R.L.  Br`ila  accesorii  [n  sum` de _ lei,
aferente impozitului pe profit.

Prin  anexa  la  decizia  mai  sus  men\ionat`,  s-a  [nscris  c`
accesoriile [n sum` de _ lei sunt aferente unui debit de _ lei, eviden\iat [n
declara\ia 100 nr._.2010, asupra c`ruia s-a aplicat cota de 0,1%, pentru 58
zile (26.04.2010 - 23.06.2010).

III.  Din  analiza  actelor  ]i  documentelor  existente  la  dosarul
cauzei, [n raport cu prevederile legale aplicabile spe\ei ]i av@nd [n vedere
motiva\iile invocate de contestatoare, se re\in urm`toarele:

Cauza supus` solu\ion`rii  este dac` S.C.  X S.R.L.  Br`ila
datoreaz`  bugetului  de  stat  suma  de  _  lei,  reprezent@nd  accesorii
aferente  impozitului  pe  profit,  [n  condi\iile  [n  care aceasta  a  fost
[n]tiin\at` despre modul de stingere a crean\elor fiscale din sumele
achitate [n contul unic la bugetul de stat.  

{n  fapt,  la  data  de  _.2010,  S.C.  MOBILUX  S.R.L.  Br`ila  a
depus  la  organul  fiscal  teritorial  Declara\ia  privind  obliga\iile  de  plat`  la
bugetul  de  stat nr._2010, cod formular  100,  perioada de raportare  fiind
martie 2010, [n care a eviden\iat ca sum` de plat`, referitoare la impozitul
pe profit, _ lei. Aceast` sum` a fost virat` la bugetul de stat, [n contul unic,
cu chitan\a nr._.2010.  

{n  conformitate  cu  prevederile  art.115  din  O.G.  nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n 2007, cu modific`rile ]i
complet`rile  ulterioare,  organul  fiscal  teritorial  a  procedat  la  stingerea
crean\elor fiscale ale S.C. X S.R.L. Br`ila, [n care sens a emis {n]tiin\area
nr._2010.
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Potrivit  acesteia  o  parte  a  impozitului  pe profit  din  declara\ia
nr._2010,  respectiv  suma de_ lei,  a  fost  stins` cu documentul  de plat`
nr._.2010. 

Totodat`, prin acela]i act administrativ fiscal, s-a [nscris faptul
c`  plata  [n  sum`  de  _ lei, efectuat`  de  societatea  comercial`  [n  data
_.2010 cu chitan\a nr._, a stins urm`toarele:

- obliga\iile [nscrise [n declara\ia nr._.2010, cu termen de plat` _.2010
]i anume:

- “salarii” [n sum` de _ lei; 
- “profit” [n sum` de __ lei;

- accesoriile stabilite de organul fiscal prin decizia de calcul accesorii
nr._.2010, cu termen de plat` _.2010, pentru:

- “Dividende persoane fizice”, [n sum` de _ lei, 
         - “Micro[ntreprinderi”, [n sum` de _ lei.

Prin  adresa  nr._.2010,  organul  fiscal  teritorial   a  [naintat
Serviciului  Tehnologia  Informa\iei,  listele  notific`rilor  pentru  stingerea
crean\elor, emise de Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila,
[n vederea public`rii acestora pe portalul ANAF. 

La adresa mai sus men\ionat` s-a anexat Anun\ul colectiv, prin
care [n temeiul art.44 alin.3 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`,  republicat` [n  2007,  cu modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  se
comunic`, la pozi\ia _, c` s-a emis pentru S.C. X S.R.L. Br`ila, Notificare
stingere nr._.2010. 

Ulterior, [n data de _.2010, organul fiscal teritorial procedeaz` la
o  alt`  stingere  a  crean\elor  fiscale  ale  S.C.  X  S.R.L.  Br`ila,  emi\@nd
{n]tiin\area nr._2010.

Potrivit acesteia impozitul pe profit [n sum` de _ lei, r`mas ca ]i
datorat  din  declara\ia  nr._2010,  a  fost  stins  prin  plata  efectuat`  cu
documentul de plat` nr._.2010. 

}i [n acest caz, prin adresa nr._2010, organul fiscal teritorial,  a
[naintat  Serviciului  Tehnologia  Informa\iei,  listele  notific`rilor  pentru
stingerea  crean\elor,  emise  de  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila, [n vederea public`rii acestora pe portalul ANAF. 

La adresa mai sus men\ionat` s-a anexat Anun\ul colectiv, prin
care [n temeiul art.44 alin.3 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`,  republicat` [n  2007,  cu modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  se
comunic`, la pozi\ia _, c` s-a emis pentru S.C. X S.R.L. Br`ila, Notificare
stingere nr._.2010. 

Ca urmare, a acestor opera\iuni de stingere a crean\elor fiscale
Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului Br`ila, a emis pentru S.C. X
S.R.L. Br`ila, Decizia nr._2010 referitoare la  obliga\iile de plat` accesorii,
prin  care    s-au  calculat,  pentru  perioada 04.2010 –  06.2010,  accesorii
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aferente impozitului pe profit, [n sum` de _ lei, aferente diferen\ei de debit
de _ lei, [nscris` [n declara\ia 100 nr._.2010.     

{n drept,  sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1), alin.(3) ]i
alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`
[n 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, astfel: 

“ART. 119
    Dispozi\ii generale privind major`ri de [nt@rziere
      (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden\` de c`tre debitor a obliga\iilor
de plat`, se datoreaz` dup` acest termen major`ri de [nt@rziere.

...    
    (3) Major`rile de [nt@rziere se fac venit la bugetul c`ruia [i  apar\ine crean\a
principal`.
    (4)  Major`rile  de  [nt@rziere  se  stabilesc  prin  decizii  [ntocmite  [n  condi\iile
aprobate prin ordin al  ministrului  economiei  ]i  finan\elor,  cu excep\ia situa\iei
prev`zute la art. 142 alin. (6).”

Referitor  la ordinea stingerii  datoriilor  [n spe\` sunt  aplicabile
prevederile  art.114 alin.(2^1),  alin.(2^2),  alin.(2^3)  si  alin.(2^4)  din  O.G.
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  2007,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum urmeaz`:

“ART. 114
  Dispozi\ii privind efectuarea pl`\ii

....      
(2^̂̂̂1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribu\iilor ]i a altor

sume datorate bugetului general consolidat, prev`zute prin ordin al pre]edintelui
ţ ţAgen iei Na ionale de Administrare Fiscal`, într-un cont unic, prin utilizarea unui

ţordin de plat` pentru Trezoreria Statului pentru obliga iile datorate bugetului de
ţstat ]i a unui ordin de plat` pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga ii de

plat`.
(2^̂̂̂2)  Distribuirea  sumelor  din  contul  unic  se  face  de  organul  fiscal

ţcompetent,  distinct  pe  fiecare  buget  sau  fond,  dup`  caz,  propor ional  cu
ţobliga iile datorate.     
(2^̂̂̂ ţ3) În cazul în care suma pl`tit` nu acoper` obliga iile fiscale datorate,

ţdistribuirea, în cadrul fiec`rui buget sau fond, pe tip de impozit, contribu ie sau
ţalt`  sum` reprezentând  crean `  fiscal`  se  face  mai  întâi  pentru  impozitele  ]i

ţ ţ ş ţcontribu iile  cu  re inere  la  surs`  i  apoi  pentru  celelalte  obliga ii  fiscale,
ţ ţpropor ional cu obliga iile datorate.
(2^̂̂̂4)  Metodologia  de  distribuire  a  sumelor  pl`tite  în  contul  unic  ]i  de

ţ ăstingere  a  obliga iilor  fiscale  se  aprob  prin  ordin  al  pre]edintelui  Agen\iei
Na\ionale de Administrare Fiscal`.”

Av@nd [n vedere cadrul legal men\ionat, se re\ine c` debitorii
vor efectua plata obliga\iilor la bugetul de stat, [ntr-un cont unic, distribuirea
sumelor din acest cont fiind efectuat` de organul fiscal competent, distinct
pe fiecare buget sau fond, propor\ional cu obliga\iile datorate, iar [n cazul [n
care suma pl`tit` nu acoper` datoria la buget, distribuirea se face mai [nt@i
pentru impozitele ]i contribu\iile cu re\inere la surs` ]i apoi pentru celelalte
obliga\ii fiscale, propor\ional cu obliga\iile datorate.
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{n  spe\`,  se  constat`  c`  S.C.  X  S.R.L.  Br`ila  a  achitat  la
Trezoreria Municipiului Br`ila, [n contul unic, cu chitan\a nr._.2010, suma
de _ lei, ce a fost distribuit` de organul fiscal teritorial [n conformitate cu
metodologia de distribuire a sumelor pl`tite [n acest cont.

{n  analiza  cauzei,  au  aplicabilitate  ]i  prevederile  pct.1,  pct.2,
pct.10 lit.a) si pct.11 din Ordinul P.A.N.A.F. nr.1314/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de distribuire a sumelor pl`tite de contribuabil [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\iilor  fiscale  ...
şprivind impozitele, contribu\iile i alte sume reprezentând crean\e fiscale care se

pl`tesc de contribuabili într-un cont unic se va efectua prin utilizarea unui ordin
de plat` ...
     2. Sumele pl`tite de contribuabili, reprezentând obliga\ii fiscale prev`zute de
Ordinul pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.294/2007,
cu  modific`rile  ulterioare,  datorate  bugetului  de  stat,  se  distribuie  de  c`tre
organul fiscal competent pe tipuri de obliga\ii  fiscale datorate, prioritate având

şobliga\iile fiscale cu re\inere la surs` i apoi celelalte obliga\ii fiscale, propor\ional
cu obliga\iile fiscale datorate, cu excep\iile prev`zute la pct. 19-30.

...
ţ10.  În situa ia în care contribuabilul  care a  efectuat  plata  în contul  unic

înregistreaz` obliga\ii  fiscale  restante la  bugetul  de stat,  respectiv  la  bugetele
contribu\iilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor
achitate astfel:
    a) pentru bugetul de stat, suma virat` în contul unic va fi distribuit` potrivit

ţprevederilor pct. 2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obliga ii fiscale va fi
efectuat`  de  c`tre  organul  fiscal  competent,  conform art.  115  alin.  (1)-(3)  din

ţOrdonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
şcu modific`rile i complet`rile ulterioare;

...    
ă ţ11.  Dup  efectuarea  stingerii  organul  fiscal  competent  va  în]tiin a

contribuabilul,  pân`  la  urm`torul  termen de  plat`  a  obliga\iilor  fiscale,  despre
modul în care s-a efectuat stingerea.”

Totodat`, A.N.A.F. a aprobat  prin Ordinul nr. 1.133/04.08.2008
Procedura de accesare a informaţ ţiilor privind stingerea crean elor fiscale,

ţ ţ ţpuse la dispozi ia contribuabililor pe pagina de internet a Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal`, cu aplicabilitate din data de 06/08/2008, prin care
se precizeaz`:

“1. Informa\iile cuprinse în În]tiin\area privind stingerea crean\elor fiscale
în  urma  distribuirii  sumelor  pl`tite  în  contul  unic  ]i  în  În]tiin\area  privind
stingerea  crean\elor  fiscale,  ale  c`ror  modele  au  fost  instituite  prin  Ordinul
ministrului economiei ]i finan\elor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul
mijloacelor  informatice  a  unor  acte  administrative,  denumite  în  continuare
în]tiin\`ri, pot fi accesate de c`tre contribuabili pe pagina de internet a Agen\iei
Na\ionale de Administrare Fiscal`.
    2.  În]tiin\`rile  prev`zute  la  pct.  1  se  emit  ]i  se  pun  la  dispozi\ia
contribuabililor numai în situa\ia în care sumele pl`tite de c`tre ace]tia sunt în
cuantum mai mic sau mai mare decât obliga\iile fiscale datorate.
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   3. În vederea asigur`rii accesului contribuabililor la informa\iile cuprinse în
în]tiin\`rile emise, organul fiscal emitent va afi]a, pân` în data de 15 a fiec`rei
luni calendaristice,  pe pagina de internet a Agen\iei  Na\ionale de Administrare
Fiscal`  anun\ul  în  care  se  men\ioneaz`  c`  au  fost  emise  în]tiin\`rile  pentru
contribuabilii nominaliza\i în lista anexat` la acesta.
   4. Contribuabilii vor putea consulta în]tiin\`rile emise ]i afi]ate pe pagina
de internet a Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal`...”

{n contextul celor mai sus men\ionate ]i analiz@nd documentele
existente la dosarul  cauzei , D.G.F.P. Jude\ul Br`ila constat` c`, de]i S.C.
X S.R.L. Br`ila a virat  [n termenul  legal,  [n contul  unic,  obliga\ia fiscal`
privind impozitul pe profit [n sum` de _ lei, cu chitan\a nr._2010, totu]i, la
distribuirea  sumelor  din  contul  unic  propor\ional  cu  obliga\iile  datorate,
suma achitat` a stins at@t obliga\ia fiscal` [n cauz` c@t ]i altele, respectiv:
“salarii”  [n  sum`  de  _  lei,“profit”  [n  sum`  de  _  lei,  accesorii  aferente
“Dividende  persoane  fizice”,  [n  sum`  de  _  lei  ]i  accesorii  aferente
“Micro[ntreprinderi”, [n sum` de _ lei.

Totodat`,  se  constat`  c`  organul  fiscal  teritorial  a  [n]tiin\at
societatea comercial` despre modul de stingere a obliga\iilor sale fiscale
prin emiterea [n]tiin\`rilor ]i a public`rii acestora pe portalul ANAF, conform
prevederilor legale [n materie.

Din  analiza  [n]tiin\`rilor  privind  stingerea  crean\elor  fiscale
emise de Administra\ia Finan\elor  Publice a Municipiului  Br`ila,  D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila re\ine faptul c`, [n realitate, impozitul pe profit [n sum` de _
lei, datorat de S.C. X S.R.L. Br`ila la bugetul de stat, a fost stins dup` cum
urmeaz`: _ lei din documentul de plat` nr._2010, _lei din documentul de
plat` nr._.2010 ]i _ lei din documentul de plat` nr._.2010.

Lu@nd [n considerare faptul c` impozitul pe profit [n sum` de _
lei,  era aferent  perioadei  de raportare  martie  2010,  cu termen scadent
25.04.2010,  ]i  av@nd  [n  vedere  c`,  potrivit  prevederilor  legale,  pentru
neachitarea la termenul de scaden\` a obliga\iilor de plat` la bugetul de
stat, contribuabilii  datoreaz` major`ri  de [nt@rziere calculate [ncep@nd cu
ziua imediat urm`toare scaden\ei crean\ei fiscale ]i p@n` la data stingerii
acesteia,  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  constat` c`,  organul  fiscal  teritorial,  [n
mod corect a procedat la calcularea major`rilor de [nt@rziere pentru suma
de _ lei, stins` la bugetul de stat  [n data de _.06.2010.

Pe cale de consecin\`, contesta\ia formulat` de S.C. X S.R.L.
Br`ila  [mpotriva  Deciziei  nr._.2010  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii, privind suma de _ lei, reprezent@nd accesorii aferente impozitului
pe profit, se prive]te ca ne[ntemeiat` urm@nd a se respinge ca atare.

Nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei motiva\ia
contestatoarei  precum  c`  a  achitat  la  termen  obliga\ia  fiscal`  privind
impozitul pe profit, av@nd [n vedere faptul c` societatea comercial` a avut
posibilitatea  de  a  depune  contesta\ie  [mpotriva  [n]tiin\`rilor  privind
stingerea crean\elor fiscale, sub sanc\iunea dec`derii, [n termen de 30 de
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zile  de  la  comunicare,  potrivit  prevederilor  art.206  ]i  art.207  din  O.G.
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  2007,  cu
modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare.  Astfel,  av@nd  [n  vedere  faptul  c`
societatea comercial` nu a contestat aceste [n]tiin\`ri, stingerea crean\elor
fiscale efectuat` de organul fiscal teritorial a r`mas valid`, de altfel,aceasta
fiind efectuat` potrivit situa\iei fiscale a societ`\ii comerciale, cu respectarea
dispozi\iilor legale aplicabile. 

Pentru cele ce preced ]i [n temeiul art.209 alin.(1) lit. a), art.210
si art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat` [n 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se

                                          D E C I D E :

Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulat` de S.C.
X S.R.L., cu sediul [n Br`ila, _ nr._, bl. B_, sc._, ap._, pentru suma de _ lei,
reprezent@nd accesorii  aferente  impozitului  pe  profit,  [nscris`  [n  Decizia
nr._.2010 referitoare la obliga\iile de plat` accesorii, emis` de Administra\ia
Finan\elor a Municipiului Br`ila.

{n temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  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`,  la  instan\a
judec`toreasc` de contencios administrativ competent`, [n temeiul  art.218
alin.(2) din acela]i act normativ, [n spe\` la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.
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