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  Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii prin adresa 
nr._.2012, înregistrată sub nr._.2012, asupra contestaţiei formulată de X Brăila, 
împotriva Deciziei de impunere nr._ 2012 privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale, a Deciziei nr._.2012 referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii reprezentând penalităţi şi a Deciziei nr._.2012 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii, precum şi prin adresa nr._.2012, înregistrată sub 
nr._.2012, privind contestaţia formulată împotriva Deciziei nr._.2012 referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii. 
  Pentru o mai bună administrare şi valorificare a probelor în 
rezolvarea cauzelor au fost conexate dosarele contestaţiilor mai sus 
menţionate, în temeiul prevederilor pct.9.6 din O.P.A.N.A.F. nr.2.137/2011. 
   X Brăila are sediul în Brăila,  str._ nr._, este înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila sub nr.J09/_, are CUI  RO 
_ şi este reprezentată legal de dl._– administrator, care a semnat şi a aplicat 
amprenta ştampilei societăţii comerciale, în original, pe actele formulate, cu 
amendamentul că, în cazul primeia dintre ele, procedura s-a îndeplinit astfel, în 
data de_.2012, urmare a solicitării organului de soluţionare competent. 
  Obiectul contesta ţiilor  priveşte solicitările societăţii comerciale de 
anulare a actelor administrative fiscale atacate şi exonerarea de la plata sumei 
totale de _lei , din care:  
 - _lei , reprezentând dobânzi (diferenţe în minus) aferente obligaţiilor 
fiscale principale: contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia 
individuală de asigurări sociale datorată de angajat, fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale datorată de angajator, impozit pe veniturile obţinute 
din România  de nerezidenţi persoane fizice, impozit pe veniturile din salarii, 

    
 
    
Ministerul Finanţelor Publice  Ministerul Finanţelor Publice  Ministerul Finanţelor Publice  Ministerul Finanţelor Publice      
 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila 
Tel: +0239619900,  
Fax: +0239619992 
e-mail:  
admin.brbrjudx01.br@mfinante.ro 

  

  

 

 
                                               DECIZIA Nr.12 

 

                                          din data de_.2013  

                      privind soluţionarea contestaţiilor formulate de   

                                                X     Brăila,  
                             înregistrate la D.G.F.P. Judeţul Brăila  
                                 sub nr.__.2012 şi  nr.____.2012 

 

     



 
      

 
 

 2 

contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, contribuţie 
individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, contribuţia la 
bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator şi contribuţia individuală la 
bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajat, stabilită prin Decizia de 
impunere nr._.2012 privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor 
evidenţei fiscale; 

- _lei , constând în penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit, vărsăminte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,T.V.A., contribuţia 
de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări 
sociale datorată de angajat,  contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajator şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajat, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de 
angajator, contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, 
contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, 
impozit pe veniturile obţinute din România  de nerezidenţi persoane fizice, 
stabilită prin Decizia nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
reprezentând penalităţi; 

- _lei , compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale: impozit pe veniturile din salarii, vărsăminte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, contribuţia de asigurări 
sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări sociale 
datorată de angajat, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator 
şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajat, 
fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de angajator, 
contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, contribuţie 
individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, impozit pe 
veniturile obţinute din România  de nerezidenţi persoane fizice, stabilită prin 
Decizia nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

- _lei , constând în dobânzi aferente obligaţiilor fiscale principale: impozit 
pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, 
contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de angajat, contribuţia de 
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul 
asigurărilor de şomaj datorată de angajator şi contribuţia individuală la bugetul 
asigurărilor de şomaj datorată de angajat, fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale datorată de angajator, contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate datorată de angajator, contribuţie individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de angajat, impozit pe veniturile obţinute din România  de 
nerezidenţi persoane fizice, stabilită prin Decizia nr._.2012 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii; 
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- _lei , cu titlu de penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit, vărsăminte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,T.V.A., contribuţia 
de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări 
sociale datorată de angajat,  contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajator şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajat, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de 
angajator, contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, 
contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, 
impozit pe veniturile obţinute din România  de nerezidenţi persoane fizice, 
stabilită prin Decizia nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 

 Analizând termenele de depunere  a contestaţiilor, D.G.F.P.    
Judeţul Brăila reţine, pentru fiecare dintre aceste acţiuni formulate în calea 
administrativă de atac, care intră în competenţa de soluţionare, informaţiile ce 
se prezintă în continuare: Decizia de impunere nr._.2012 privind obligaţiile 
fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale, Decizia nr._ 2012 referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi şi Decizia nr._.2012 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emise de Administraţia Finanţelor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, au fost comunicate X Brăila, cu 
adresa nr._.2012, prin poştă, cu scrisoare recomandată, confirmată de primire 
în data de _2012 şi că acţiunea în calea administrativă de atac, formulată de 
societatea comercială împotriva actelor administrative fiscale mai sus 
menţionate, a fost depusă la Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila în data de_.2012, înregistrată sub nr._. 

 Privind Decizia nr._ 2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
D.G.F.P. Judeţul Brăila constată că aceasta a fost comunicată societăţii 
comerciale, prin poştă, cu scrisoarea recomandată nr._.2012, confirmată de 
primire în data de_.2012 şi că acţiunea în calea administrativă de atac, 
formulată de societatea comercială împotriva actului administrativ fiscal 
menţionat, a fost transmisă la Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila, prin poştă, în data de _2012, înregistrată sub 
nr._.2012. 

Ca urmare, se constată că au fost respectate termenele legale de 
depunere a contestaţiilor în condiţiile art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură  fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  Având în vedere cele mai sus menţionate, 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, motiv pentru care D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită să soluţioneze contestaţiile. 
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  I. Prin contesta ţiile formulate de X Brăila împotriva Deciziei de 
impunere nr._.2012, a Deciziei nr._.2012, a Deciziei nr._.2012 şi a Deciziei nr._ 
2012, emise de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Brăila, se solicită anularea ca netemeinice şi nelegale a actelor administrative 
fiscale menţionate.  

 Având în vedere faptul că Decizia de impunere nr._.2012, Decizia 
nr._.2012 şi Decizia nr._.2012 au fost emise de organul fiscal teritorial ca 
urmare a pierderii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale şi a emiterii Deciziei 
nr._ 2012  de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor 
fiscale şi a Deciziei nr._.2012  de pierdere a valabilităţii amânării la plată a 
penalităţilor de întârziere, X Brăila se îndreaptă şi împotriva lor şi, totodată, îşi 
motivează acţiunea formulată, după cum urmează: 

 În conformitate cu prevederile legale aplicabile şi graficele de 
eşalonare aprobate, X Brăila  “a respectat eşalonarea la plată aprobată prin 
decizia nr._.2012, astfel cum a fost modificată prin Decizia de modificare 
nr._.2012”, motiv pentru care susţine că în mod eronat prin Decizia nr._.2012 
de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, a fost 
anulată “decizia de modificare a Deciziei de eşalonare la plată şi nu decizia prin 
care s-a aprobat eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale”, concluzionând astfel 
că, “se menţine eşalonarea la plată dispusă...”. 

 Mai mult, societatea comercială consideră că Decizia nr._ 2012 “nu 
este întemeiată” având în vedere faptul că la baza emiterii acesteia a stat 
motivarea potrivit căreia la “contribuţia de asigurări sociale datorată de 
angajator” s-a depăşit termenul maxim de plată cu o zi, în condiţiile în care, în 
fapt, pentru luna _2012 a fost depusă la data de_.2012 declaraţie rectificativă 
prin care a fost modificată suma declarată de _lei la _lei. Ori, cum decizia 
rectificativă a fost depusă în data de_.2012, potrivit “art.10 alin.1 lit.b1” din 
O.U.G. nr.29/2011, plăţile efectuate de societatea comercială “s-au încadrat în 
termenul de plată de_.2012, în condiţiile în care “legiuitorul a stabilit un alt 
termen de plată în cazul declaraţiilor rectificative, respectiv în termen de 30 de 
zile de la depunerea declaraţiei”, subliniind astfel că “a respectat plata tranşelor 
conform termenelor specificate în graficul de eşalonare ataşat deciziei de 
aprobare a eşalonării la plată”. 

 În ceea ce priveşte Decizia nr._ 2012 referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii, prin acţiunea introdusă în calea administrativă de atac, X Brăila 
susţine că i-au fost “calculate în mod nelegal penalităţi de întârziere şi dobânzi 
în cuantum de _lei”, pentru neplata la termen a ratelor de eşalonare, în 
condiţiile în care potrivit prevederilor art.10 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.29/2011, 
“A.F.P. Brăila putea calcula dobânzi şi penalităţi numai după trecerea 
termenului de 30 de zile”, termen ce nu a fost respectat, calculându-se accesorii 
“pentru întârzieri de _, _, _ zile...”. 
 



 
      

 
 

 5 

  II. Prin Decizia de impunere  nr._.2012  privind obligaţiile fiscale 
stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, s-au stabilit, în sarcina X Brăila, 
diferenţe în minus de obligaţii fiscale în sumă totală de _lei , astfel cum a fost 
detaliată la obiectul contestaţiilor din prezenta decizie de soluţionare a lor, ca 
urmare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată constatată prin Decizia 
nr._.2012. 

Prin Decizia nr._.2012  referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
reprezentând penalităţi, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila, s-au stabilit în sarcina X Brăila, în temeiul art.13 
alin.(4) din O.U.G. nr.29/2011 şi a Deciziei nr._ 2012 de constatare a pierderii 
valabilităţii eşalonării la plată, penalităţi de întârziere în sumă totală de _lei , 
aferente obligaţiilor fiscale principale, astfel cum a fost detaliată la obiectul 
contestaţiilor din prezenta decizie de soluţionare a lor. 

Prin Decizia nr._.2012  referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila,    
s-au stabilit în sarcina X Brăila, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale 
bugetului general consolidat, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală 
de _lei , aferente obligaţiilor fiscale principale, astfel cum a fost detaliată la 
obiectul contestaţiilor din prezenta decizie de soluţionare a lor. 

Prin Decizia nr._.2012  referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, s-
au stabilit în sarcina X Brăila, în temeiul art.11 şi art.12 din O.U.G. nr.29/2011 
privind reglementarea acordării eşalonării la plată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere, dobânzi 
şi penalităţi de întârziere în sumă totală de _lei , aferente obligaţiilor fiscale 
principale, astfel cum a fost detaliată la obiectul contestaţiilor din prezenta 
decizie de soluţionare a lor. 

 
    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  D.G.F.P. Jude ţul Br ăila, se 
poate  pronun ţa pe fond asupra contesta ţiilor formulate de X Br ăila, 
privind suma total ă de _lei, în structura redat ă în precedent, în condi ţiile în 
care solu ţionarea acestora depinde de existen ţa sau inexisten ţa dreptului 
care a constituit obiectul judec ăţii unei alte ac ţiuni în calea administrativ ă 
de atac la Administra ţia Finan ţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Brăila, solu ţionat ă prin Decizia nr._.2012, care la rândul s ău se poate ataca 
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la instan ţa judec ătoreasc ă de contencios administrativ competent ă.  
  

         În fapt , la data de_.2012, Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila a emis, pentru X Brăila, pentru rata de eşalonare 
achitată cu întârziere, Decizia nr._ referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
iar, la data de _2012, ca urmare a  constatării pierderii valabilităţii eşalonării la 
plată, Decizia nr._ de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a 
obligaţiilor fiscale, Decizia nr._ de pierdere a valabilităţii amânării la plată a 
penalităţilor de întârziere, Decizia de impunere nr._ privind obligaţiile fiscale 
stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale şi Decizia nr._ referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi şi, ulterior, în data de 
_2012, Decizia nr._ referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 
  Împotriva acestor decizii, X Brăila a formulat contestaţii la 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila.  
  Având în vedere prevederile 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, coroborate cu ale pct.5.1 din O.P.A.N.A.F. 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, inclusiv cele ale art.15 din 
O.M.F.P. nr.1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor 
O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, 
competenţa de soluţionare a unor capete de cerere din contestaţia identificată 
sub nr._.2012, formulată şi împotriva Deciziei nr._.2012  de constatare a 
pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale şi a Deciziei nr._ 2012  
de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere, a revenit 
Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila. 
  Prin urmare, în data de_.2012, Administraţia Finanţelor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Brăila a emis Decizia nr._ privind soluţionarea 
contestaţiei formulată de X Brăila împotriva actelor administrative fiscale mai 
sus menţionate, prin care s-a înscris faptul că, potrivit prevederilor art.218 
alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 
2007, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi atacată la 
instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă în condiţiile 
prevederilor legale aplicabile în materie.    
                   În drept , cauza îşi găseşte  soluţionarea în prevederile art.214 
“Suspendarea procedurii  de soluţionare  a contestaţiei pe calea administrativă”, 
alin.(1) lit.b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum urmează: 
 “(1) Organul de solu ţionare competent  poate suspenda, prin decizie moti vată,  
solu ţionarea cauzei  atunci când: 
 ... 
 b) solu ţionarea cauzei depinde, în tot sau în  parte,  de e xisten ţa sau inexisten ţa 
unui drept  care face obiectul  unei alte judec ăţi.”  



 
      

 
 

 7 

  Din analiza documentelor  existente la dosarul  cauzei  D.G.F.P. 
Judeţul Brăila constată că X Brăila a formulat două contestaţii, în calea 
administrativă de atac, împotriva Deciziei de impunere nr._.2012 privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale, a Deciziei 
nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi, a 
Deciziei nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi a Deciziei nr._ 
2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, acţiuni care privesc accesoriile 
aferente obligaţiilor fiscale principale şi ce depind în tot sau în parte de 
existenţa sau inexistenţa dreptului care a făcut obiectul dosarului ce s-a aflat pe 
rol la D.G.F.P. Judeţul Brăila - Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila, până la rămânerea irevocabilă a Deciziei nr._.2012 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de X Brăila împotriva Deciziei 
nr._.2012  de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor 
fiscale şi a Deciziei nr._.2012  de pierdere a valabilităţii amânării la plată a 
penalităţilor de întârziere. 
  Pe cale de consecinţă, D.G.F.P. Judeţul Brăila constată că, nu se 
poate investi  cu soluţionarea pe fond a contestaţiilor formulate de X Brăila 
împotriva Deciziei de impunere nr._ 2012 privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale, a Deciziei nr._.2012 referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii reprezentând penalităţi, a Deciziei nr._.2012 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii şi a Deciziei nr._.2012 referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii, motiv pentru care va suspenda soluţionarea acestora pentru 
suma totală de _ lei , astfel cum a fost defalcată la obiectul contestaţiilor din 
prezenta decizie de soluţionare, procedura administrativă urmând a fi reluată, în 
conformitate cu art.214 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind  Codul de procedură 
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la 
încetarea  motivului care a determinat suspendarea, în condiţiile legii. 
  Pentru cele ce preced şi în  temeiul art.210 şi art.216 alin.(4) 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 : 
 
 
 
  Suspendarea  solu ţionării   contesta ţiilor  formulate de X Brăila cu 
sediul în Brăila,  str._ nr._, pentru suma total ă de _lei , din care:  
 - _lei , reprezentând dobânzi (diferenţe în minus) aferente obligaţiilor 
fiscale principale: contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia 
individuală de asigurări sociale datorată de angajat, fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale datorată de angajator, impozit pe veniturile obţinute 
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din România  de nerezidenţi persoane fizice, impozit pe veniturile din salarii, 
contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, contribuţie 
individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, contribuţia la 
bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator şi contribuţia individuală la 
bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajat, stabilită prin Decizia de 
impunere nr._.2012 privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor 
evidenţei fiscale, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Brăila; 

- _lei , constând în penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit, vărsăminte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,T.V.A., contribuţia 
de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări 
sociale datorată de angajat,  contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajator şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajat, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de 
angajator, contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, 
contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, 
impozit pe veniturile obţinute din România  de nerezidenţi persoane fizice, 
stabilită prin Decizia nr._.2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
reprezentând penalităţi, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila; 

- _lei , compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale: impozit pe veniturile din salarii, vărsăminte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, contribuţia de asigurări 
sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări sociale 
datorată de angajat, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator 
şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajat, 
fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de angajator, 
contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, contribuţie 
individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, impozit pe 
veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane fizice, stabilită prin 
Decizia nr._ 2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila; 

- _lei , constând în dobânzi aferente obligaţiilor fiscale principale: impozit 
pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, 
contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de angajat, contribuţia de 
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul 
asigurărilor de şomaj datorată de angajator şi contribuţia individuală la bugetul 
asigurărilor de şomaj datorată de angajat, fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale datorată de angajator, contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate datorată de angajator, contribuţie individuală de asigurări sociale de 
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sănătate datorată de angajat, impozit pe veniturile obţinute din România  de 
nerezidenţi persoane fizice, stabilită prin Decizia nr._.2012 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Brăila; 

- _lei , cu titlu de penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe profit, vărsăminte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate,T.V.A., contribuţia 
de asigurări sociale datorată de angajator, contribuţia individuală de asigurări 
sociale datorată de angajat,  contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajator şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj datorată 
de angajat, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de 
angajator, contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, 
contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat, 
impozit pe veniturile obţinute din România  de nerezidenţi persoane fizice, 
stabilită prin Decizia nr._ 2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă 
de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Brăila, 
procedura administrativ ă  urmând a fi reluat ă  la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea, în condi ţiile legii, respectiv la r ămânerea  
irevocabil ă a Deciziei nr._ 2012 privind solu ţionarea contesta ţiei formulat ă 
de X Br ăila împotriva Deciziei nr._ 2012  de constatare a p ierderii 
valabilit ăţii eşalonării la plat ă a obliga ţiilor fiscale şi a Deciziei nr._.2012  
de pierdere a valabilit ăţii amân ării la plat ă a penalit ăţilor de întârziere, 
emise de Administra ţia Finan ţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
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 contestaţiilor este definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac şi poate fi atacată, la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, respectiv la Curtea de Apel Galaţi,  în 
temeiul  art.218 alin.(2) din acelaşi act normativ, în termen de 6 luni de la data 
comunicării. 
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