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  Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila - Serviciul 
Soluţionare Contestaţii a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Brăila prin adresa nr._.2013, înregistrată sub nr._.2013, asupra 
contestaţiei formulată de X Brăila, împotriva Deciziei nr._.2013 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii.  
  X are sediul în Brăila, str._, nr._, bl._, are codul de înregistrare 
fiscală nr._ şi este reprezentată de dl._– preşedinte de asociaţie şi _, 
administrator, care au semnat acţiunea introdusă pe care s-a aplicat amprenta 
ştampilei persoanei juridice, în original.  
  Obiectul contesta ţiei , îl constituie suma totală de _ lei , din care:  
 -    _ leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din   
     salarii, 

-  _ leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din                         
alte surse, 

         - _ lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente contribuţiei 
de asigurări sociale datorată de angajator, 

          - _ lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente            
contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, 

         -  _ lei , dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale 
datorată de persoanele care realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de natură salarială, 

         -   _ lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, 

         -   _ leu , penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de 
sănătate reţinută de la asiguraţi, 

         -  _ leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 
activităţi desfăşurate în baza convenţiilor/contractelor civile 
încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent,  
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stabilită prin Decizia  nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă 
de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila.  
  Analizând termenul de depunere a contestaţiei, D.G.F.P. Judeţul 
Brăila reţine că Decizia nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, a fost 
comunicată X Brăila, prin poştă, în data de_.2013, iar contestaţia nr._.2013 a 
fost depusă la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila în data de 
_2013, sub nr._ 
  Astfel, se constată că a fost respectat termenul legal de depunere a 
contestaţiei prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Ca urmare, în speţă, sunt întrunite condiţiile procedurale prevăzute 
de art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar D.G.F.P. Judeţul Brăila este investită să soluţioneze contestaţia 
pe fond. 
 
  I. Prin contesta ţia formulată, X Brăila se îndreaptă împotriva 
Deciziei nr._ 2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, pe motiv că, debitele „au 
fost achitate în termen” iar declaraţiile „depuse conform legii”, exemplificând, 
după cum urmează pentru: 
  - luna_.2012 a depus declaraţia 112 nr._.2012 în care a înscris suma de _ lei 
şi declaraţia 100 nr._.2012 în care s-a înscris suma de _ lei, sume ce au fost 
achitate cu documentul nr._ 2012  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2012 a depus declaraţia 112 nr._.2012 în care a înscris suma de _ lei 
şi declaraţia 100 nr._.2012 în care s-a înscris suma de _lei, sume ce au fost 
achitate cu documentul nr._.2012  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2012 a depus declaraţia 112 nr._.2012 în care a înscris suma de _ lei 
şi declaraţia 100 nr._ 2012 în care s-a înscris suma de _ lei, sume ce au fost 
achitate cu documentul nr._.2012  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2012 a depus declaraţia 112 nr._.2012 în care a înscris suma de _lei, 
sumă ce a fost achitată cu documentul nr._ 2012  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2012 a depus declaraţia 112/R nr._.2013 în care a înscris suma de 
_lei, sumă ce a fost achitată cu documentul nr._.2012  în valoare de _ lei; 
  - luna _2012 a depus declaraţia 112/R nr._.2013 în care a înscris suma de 
_lei, sumă ce a fost achitată cu documentul nr._.2013  în valoare de _lei; 
  - luna _.2013 a depus declaraţia 112 nr._.2013 în care a înscris suma de _ lei, 
sumă ce a fost achitată cu documentul nr._.2013  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2013 a depus declaraţia 112/R nr._.2013 în care a înscris suma de 
_lei, sumă ce a fost achitată cu documentul nr._.2013  în valoare de _ lei; 
  - luna_.2013 a depus declaraţia 112 nr._.2013 în care a înscris suma de _lei, 
sumă ce a fost achitată cu documentul nr._.2013  în valoare de _ lei. 
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  II. Prin Decizia nr._.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, s-au stabilit  
pentru X Brăila accesorii în sumă totală de _lei, aferente unor obligaţii fiscale 
restante. 
  Prin anexa la decizia mai sus menţionată s-au înscris, cu privire la 
categoriile de obligaţii fiscale contestate individual, următoarele: 
 # impozitul pe veniturile din salarii , s-au stabilit penalităţi de întârziere 
în sumă de _ leu aferente unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 112 
nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 5%, pentru _ zile (_.2013 –_2013); 
  # impozitul pe veniturile din alte surse , s-au stabilit penalităţi de 
întârziere în sumă de _ leu aferente unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 
100 nr._.2012, asupra căruia s-a aplicat cota de 5%, pentru _ zile (_.2012 – _ 
.2012);  
  # contribu ţia de asigur ări sociale datorat ă de angajator , s-au stabilit 
accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere), după cum urmează: 
  - _lei, aferente unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._ 2012, asupra 
căruia s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 15% pentru _ zile (_.2012 –
_.2012); 
  - _ lei, aferente unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2012, 
asupra căruia s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 15%, pentru _ zile (_.2012 
–_.2013); 
  - _ lei, aferente unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._ -_.2012, 
asupra căruia s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 5% pentru _ zile (_.2012 –
_.2013); 
  - _ lei, aferente unor debite de _ lei, respectiv _lei, evidenţiate în declaraţia 
112 nr._.2012, asupra cărora s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 5% pentru 
_ zile (_.2012 –_.2013); 
  - _ lei, aferente unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2012, 
asupra căruia s-a aplicat cota de 15% pentru _ zile (_2012 –_.2013); 
  - _lei, aferente unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._ 2012, 
asupra căruia s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 5% pentru _ zile (_2012 –
_2013); 
  - _ lei, aferente unor debite de _ lei, respectiv _ lei, evidenţiate în declaraţia 
112 nr._.2013, asupra cărora s-au aplicat cotele de 0,04% pentru _zile (_.2013 
–_.2013), respectiv 5% pentru _ zile (_.2013 –_2013); 
  - _ leu, dobândă aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 
nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile (_2013 –
_.2013);   
  - _ leu, dobândă aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 
nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile (_.2013 –
_2013); 
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  - _ lei, penalităţi de întârziere aferente unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._ 2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 15%, pentru _ zile 
(_.2012 –_.2013);     
   # contribu ţia individual ă de asigur ări sociale re ţinut ă de la asigura ţi, 
s-au stabilit accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere), după cum urmează: 
  - _leu,  penalitate de întârziere aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 5%, pentru _ zile 
(_.2013 –_.2013); 
   - _ leu,  dobândă aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 
nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _zile (_.2013 –
_.2013); 
   - _ leu,  penalitate de întârziere aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 15%, pentru _ zile 
(_.2012 –_.2013); 
  # contribu ţia individual ă de asigur ări sociale datorat ă de persoanele  
care realizeaz ă venituri de natur ă profesional ă, altele decât cele de natur ă 
salarial ă, s-au stabilit dobânzi, după cum urmează: 
   - _ leu,  aferent unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2012, 
asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile (_2012 –_2012); 
   - _ leu,  aferent unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._ 2012, 
asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile (_2012 –_2012); 
   - _ leu,  aferent unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2012, 
asupra căruia s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile (_2012 –_.2012); 
  # contribu ţia pentru asigur ări de s ănătate datorat ă de angajator , s-au 
stabilit accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere), după cum urmează: 
  - _ lei, dobânzi aferente unor debite de _lei, respectiv _ lei, evidenţiate în 
declaraţia “nr._.2006”, asupra cărora s-a aplicat cota de 0,04%, pentru _ zile 
(_2012 –_.2012), respectiv pentru _ zile (_.2012 –_.2012); 
  -  _leu,  penalitate de întârziere aferentă unui debit de_ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._.2012, asupra căruia s-a aplicat cota de 15%, pentru _ zile 
(_2012 –_.2013); 
  - _ leu,  penalitate de întârziere aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._ 2012, asupra căruia s-a aplicat cota de 15%, pentru _ zile 
(_.2012 –_.2013); 
  - _lei,  penalităţi de întârziere aferente unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._.2012, asupra căruia s-a aplicat cota de 15%, pentru _ zile 
(_2012 –_.2013); 
  - _ lei,  accesorii aferente unui debit de _lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._ 
2012, asupra căruia s-au aplicat cotele de 0,04%, respectiv 5% pentru _ zile 
(_.2012 –_2013); 
 - _ leu, penalitate de întârziere aferentă unui debit de _ lei, evidenţiat în 
declaraţia 112 nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 5%, pentru _zile 
(_2013 –_.2013); 
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  # contribu ţia pentru asigur ări de s ănătate re ţinut ă de la asigura ţi,      
s-au stabilit penalităţi de întârziere de _ leu, aferente unui debit de _ lei, 
evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2013, asupra căruia s-a aplicat cota de 5%, 
pentru _ zile (_.2013 –2013). 
   # impozitul pe veniturile din activit ăţi desf ăşurate în baza 
conven ţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codulu i civil precum şi a 
contractelor de agent , s-au stabilit penalităţi de întârziere de _ leu, aferente 
unui debit de _ lei, evidenţiat în declaraţia 112 nr._.2013, asupra căruia s-a 
aplicat cota de 5%, pentru _ zile (_.2013 –_2013). 
 
  III. Din analiza actelor şi documentelor existente la dosarul cauzei, 
în raport cu prevederile legale aplicabile speţei şi având în vedere motivaţiile 
invocate de contestatoare, se reţin următoarele: 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă x Br ăila datoreaz ă 
bugetului general consolidat suma total ă de _ lei, din care: _leu, penalit ăţi 
de întârziere aferente impozitului pe veniturile di n salarii, _leu, penalit ăţi 
de întârziere aferente impozitului pe veniturile di n alte surse, _lei, 
accesorii (dobânzi şi penalit ăţi de întârziere) aferente contribu ţiei de 
asigur ări sociale datorat ă de angajator, _lei, accesorii (dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere) aferente contribu ţiei individuale de asigur ări 
sociale re ţinut ă de la asigura ţi, _lei, dobânzi aferente contribu ţiei 
individuale de asigur ări sociale datorat ă de persoanele care realizeaz ă 
venituri de natur ă profesional ă, altele decât cele de natur ă salarial ă, _lei, 
accesorii (dobânzi şi penalit ăţi de întârziere) aferente contribu ţiei pentru 
asigur ări de s ănătate datorat ă de angajator, _leu, penalit ăţi de întârziere 
aferente contribu ţiei pentru asigur ări de s ănătate re ţinut ă de la asigura ţi, 
_leu, penalit ăţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din activit ăţi 
desfăşurate în baza conven ţiilor/contractelor civile încheiate potrivit 
Codului civil precum şi a contractelor de agent, în condi ţiile în care 
organul fiscal competent a procedat la stingerea cr eanţelor fiscale potrivit 
plăţilor efectuate şi vechimii lor. 
  În fapt , în data de_.2013 Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Brăila a emis pentru x Brăila, Decizia nr._ referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii, prin care s-au stabilit în sarcina acesteia accesorii (dobânzi 
şi penalităţi de întârziere) în sumă totală de _ lei, în structura prezentată 
anterior.   
  Împotriva actului administrativ fiscal, _Brăila a formulat contestaţia 
nr._.2013, prin care a menţionat faptul că, nu datorează accesoriile din decizia 
atacată deoarece, debitele „au fost achitate în termen” iar declaraţiile „depuse 
conform legii”.  
  În drept,   sunt aplicabile prevederile art.114 alin.(2), alin.(2^1), (2^2) 
şi (2^3), precum şi ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(2) lit.a) şi alin.(4) din O.G. 
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nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora: 
 “CAP. II 
    Stingerea crean ţelor fiscale prin plat ă, compensare şi restituire 
 
     ART. 114 
    Dispozi ţii privind efectuarea pl ăţii 
    ... 
    (2) Plata obliga ţiilor fiscale se efectueaz ă de către debitori, distinct pe fiecare 
impozit, tax ă, contribu ţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv 
major ări de întârziere.  

... 
    (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribu ţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat, prev ăzute prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei 
Naţionale de Administrare Fiscal ă, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată 
pentru Trezoreria Statului pentru obliga ţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin 
de plat ă pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obliga ţii de plat ă. 
 
     (2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, 
distinct pe fiecare buget sau fond, dup ă caz, propor ţional cu obliga ţiile datorate. 
 
    (2^3) În cazul în care suma pl ătită nu acoper ă obliga ţiile fiscale datorate unui buget 
sau fond, distribuirea în cadrul fiec ărui buget sau fond se face în urm ătoarea ordine: 
    a) pentru toate impozitele şi contribu ţiile cu re ţinere la surs ă; 
    b) pentru toate celelalte obliga ţii fiscale principale; 
    c) pentru obliga ţiile fiscale accesorii aferente obliga ţiilor prev ăzute la lit. a) şi b). 

... 
  ART. 115 
    Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dacă un contribuabil datoreaz ă mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu ţii şi 
alte sume reprezentând crean ţe fiscale prev ăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma 
plătită nu este suficient ă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting d atoriile 
corelative acelui tip de crean ţă fiscal ă principal ă pe care o stabile şte contribuabilul 
sau care este distribuit ă, potrivit prevederilor art. 114, de c ătre organul fiscal 
competent, dup ă caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urm ătoarea ordine:  
    ... 
    b) toate obliga ţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obliga ţiile fiscale 
accesorii, în ordinea vechimii. ...; 
   ... 
    (2) Vechimea obliga ţiilor fiscale de plat ă se stabile şte astfel: 
    a) în func ţie de scaden ţă, pentru obliga ţiile fiscale principale; 
    ... 
    (4) Organul fiscal competent va comunica debito rului modul în care a fost efectuat ă 
stingerea datoriilor prev ăzută la alin. (1), cu cel pu ţin 5 zile înainte de urm ătorul termen 
de plat ă a obliga ţiilor fiscale.” 
  Faţă de cadrul legal menţionat, D.G.F.P. Judeţul Brăila reţine că  
plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare 
impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, 
inclusiv majorări de întârziere, distribuirea sumelor din contul unic fiind 
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efectuată de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după 
caz, proporţional cu obligaţiile datorate. În cazul în care suma plătită nu acoperă 
obligaţiile fiscale datorate, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de 
creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este 
distribuită, potrivit prevederilor legale de către organul fiscal competent, acesta 
comunicând debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor. 
  În speţă, având în vedere actele şi documentele existente la dosarul 
cauzei, respectiv fişa analitică pe plătitor editată la data de_.2013 şi înştiinţările 
privind stingerea creanţelor fiscale, emise de Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Brăila pentru X Brăila, precum şi modalitatea de comunicare a lor 
către contribuabil, astfel cum s-au înaintat de către organul fiscal competent la 
solicitarea Serviciului Soluţionare Contestaţii prin adresa nr._.2013, înregistrată 
la direcţie sub nr._.2013, prin prisma informaţiilor reţinute privind ordinea de 
stingere a datoriilor asociaţiei de proprietari, ce au generat accesoriile 
contestate, se prezintă individual pe fiecare obligaţie fiscală, următoarele: 
 # impozitul pe veniturile din salarii , suma înscrisă în declaraţia 112 
nr._.2013 de _lei, a fost stinsă parţial, până la data emiterii deciziei atacate, cu 
documentul nr._.2013 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de _2013; 

# impozitul pe veniturile din alte surse , suma înscrisă în declaraţia 100 
nr._ 2012 de _ lei, a fost stinsă, după cum urmează: 
  - cu documentul nr._ 2012 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – confirmată de primire în data de_.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 suma de _lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 suma de _lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
 # contribu ţia de asigur ări sociale datorat ă de  angajator, în structur ă 
se re ţine:  

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă, după 
cum urmează:  
  - cu documentul nr._ 2012 suma de _lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
  - cu documentul nr._.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._ 2012 de _lei, a fost stinsă, din 
documentul nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de _2013; 
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 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _lei, a fost stinsă, după 
cum urmează: 
  - cu documentul nr._ 2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de _2013; 
  - cu documentul nr._.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de _2013; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, a fost stinsă, după 
cum urmează: 
  - cu documentul nr._.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
  - cu documentul nr._.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._ 2013 de _ lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 
 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 

# contribu ţia individual ă de asigur ări sociale re ţinut ă de la asigura ţi, 
în structur ă se re ţine:  

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._ 2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._ 2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 

# contribu ţia individual ă de asigur ări sociale datorat ă de persoanele  
care realizeaz ă venituri de natur ă profesional ă, altele decât cele de natur ă 
salarial ă, în structur ă se re ţine:  

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2012, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2012, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 
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= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2012, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 

# contribu ţia pentru asigur ări de s ănătate datorat ă de angajator, în 
structur ă se re ţine: 

 = suma înscrisă în declaraţia nr._ 2006 de _lei, a fost stinsă, după cum 
urmează:  
  - cu documentul nr._.2011 în sumă de _ leu, contribuabilul fiind înştiinţat 
potrivit înştiinţării nr._.2011 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin 
publicitate, la data de_.2011, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2011; 
  - cu documentul nr._.2011 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr_2012; 
  - cu documentul nr._ 2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – confirmată de primire în data de_.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012 
  - cu documentul nr._.2012 în sumă de _lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012; 
  - cu documentul nr_.2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
la data de_.2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – confirmată de primire în data de_.2012; 
  - cu documentul nr._.2012 în sumă de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2012 – comunicarea către acesta fiind efectuată prin publicitate, 
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la data de _2012, conform prevederilor art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu anunţul colectiv nr._.2012; 
  - din documentul nr._.2012 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
  - din documentul nr._.2013 suma de _lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 

 = suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._ 2013 – 
confirmată de primire în data de_.2013; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2012 de _ lei, a fost stinsă din 
documentul nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – 
confirmată de primire în data de _2013; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._ 2012 de _ lei, a fost stinsă după 
cum urmează: 
  - din documentul nr._ 2013 suma de _ leu, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._.2013 – confirmată de primire în data de_.2013; 
  - cu documentul nr_.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit 
înştiinţării nr._ 2013 – confirmată de primire în data de _.2013; 

= suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _lei, nu a fost stinsă până 
la data emiterii deciziei atacate; 

# contribu ţia pentru asigur ări de s ănătate re ţinut ă de la asigura ţi, 
suma înscrisă în declaraţia 112 nr._.2013 de _ lei, a fost stinsă din documentul 
nr._.2013, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._.2013 – confirmată 
de primire în data de_.2013; 

# impozitul pe veniturile din activit ăţi desf ăşurate în baza 
conven ţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codulu i civil precum şi a 
contractelor de agent , suma înscrisă în declaraţia 112 nr._ -_2013 de _ lei, a 
fost stinsă parţial, până la data emiterii deciziei atacate, din documentul 
nr._.2013 suma de _ lei, contribuabilul fiind înştiinţat potrivit înştiinţării nr._ 2013 
– confirmată de primire în data de_.2013. 

 Pe cale de consecinţă, speţei îi sunt aplicabile, în drept  şi 
prevederile art. 119 alin.(1), (3) şi (4), art.120 alin.(1) şi (7) şi   Art. 120^1 
alin.(1), alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora: 

„ART. 119 
    Dispozi ţii generale privind dobânzi şi penalit ăţi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către debitor a obliga ţiilor de 
plată, se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de întârziere. 
    ... 
   (3) Dobânzile şi penalit ăţile de întârziere se fac venit la bugetul c ăruia îi apar ţine 
crean ţa principal ă. 
    (4) Dobânzile şi penalit ăţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmi te în 
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condi ţiile aprobate prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare 
Fiscal ă, cu excep ţia situa ţiei prev ăzute la art. 142 alin. (6). 
 

ART. 120 
    Dobânzi  
    (1) Dobânzile reprezint ă echivalentul prejudiciului creat titularului crean ţei fiscale ca 
urmare a neachit ării de c ătre debitor a obliga ţiilor de plat ă la scaden ţă şi se calculeaz ă 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua i mediat urm ătoare termenului de 
scaden ţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
    ... 
   (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecar e zi de întârziere şi poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale. 
          ... 
     ART. 120^1 
    Penalit ăţi de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga ţiilor fiscale se sanc ţionează cu o penalitate de 
întârziere datorat ă pentru neachitarea la scaden ţă a obliga ţiilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit ăţii de întârziere se stabile şte astfel: 
    ... 
    b) dacă stingerea se realizeaz ă în urm ătoarele 60 de zile, nivelul penalit ăţii de 
întârziere este de 5% din obliga ţiile fiscale principale stinse; 
    c) dup ă împlinirea termenului prev ăzut la lit. b), nivelul penalit ăţii de întârziere este 
de 15% din obliga ţiile fiscale principale r ămase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl ătur ă obliga ţia de plat ă a dobânzilor.” 
  Având în vedere temeiul de drept precizat, precum şi cele 
menţionate în precedent, D.G.F.P. Judeţul Brăila constată că, pentru debitele 
neachitate la scadenţă, conform dispoziţiilor legale invocate organul fiscal a 
stabilit în sarcina contestatoarei accesorii cu titlu de dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente,  pentru obligaţiile fiscale menţionate în decizie, motiv pentru 
care, contestaţia formulată de  x Brăila privind suma totală de _lei , din care: 
_leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii, _leu , 
penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din alte surse, _lei , 
accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de angajator, _lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) 
aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, _lei , 
dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de 
persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de 
natură salarială, _lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente 
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, _leu , penalităţi 
de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
asiguraţi, _leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 
activităţi desfăşurate în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit 
Codului civil precum şi a contractelor de agent, stabilită prin Decizia  nr._.2013 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Brăila, se priveşte ca neîntemeiat ă urmând a fi respins ă 
ca atare. 
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  Nu are relevanţă în soluţionarea favorabilă a cauzei motivaţia 
contestatoarei precum că a achitat la termen obligaţiile fiscale pentru care s-au 
calculat accesoriile contestate, având în vedere faptul că x a avut posibilitatea 
de a depune contestaţii împotriva înştiinţărilor privind stingerea creanţelor 
fiscale menţionate, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, potrivit prevederilor art.206 şi art.207 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. În atare condiţii, având în vedere faptul că, aceasta nu a contestat 
înştiinţările analizate prin prezenta, stingerile creanţelor fiscale efectuate de 
organul fiscal competent îi sunt opozabile ad literam, de altfel, operaţiunile 
reflectând situaţia fiscală a asociaţiei, în contextul dispoziţiilor legale aplicabile.  
  De asemenea, cu referire la documentele exemplificate în 
contestaţie, trebuie reţinut că, acestea s-au constituit în obiect al stingerilor 
ulterioare plăţii, potrivit legii, fiind înştiinţată asociaţia în acest sens, după cum 
s-a menţionat în precedent. 
  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209 alin.(1) lit. a), art.210 si 
art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se  
                                           D E C I D E : 
  Respingerea ca  neîntemeiat ă a contestaţiei nr._.2013, formulată 
de X, cu sediul în Brăila, str. _nr._, bl._, privind suma totală de _ lei , din care: 
_leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii, _leu , 
penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din alte surse, _lei , 
accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de angajator, _lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) 
aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, _lei , 
dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de 
persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de 
natură salarială, _lei , accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente 
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, _leu , penalităţi 
de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
asiguraţi,_ leu , penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 
activităţi desfăşurate în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit 
Codului civil precum şi a contractelor de agent, stabilită prin Decizia  nr._.2013 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Brăila. 
  În temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac şi poate fi atacată, la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, în temeiul  art.218 alin.(2) din acelaşi act 
normativ, în speţă la Tribunalul Brăila, în termen de 6 luni de la data 
comunicării. 


