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DECIZIA NR._295_____ 

din ____2010_____  
privind  soluţionarea  contestaţiei   formulată  de 

S.C. ... S.R.L. Br ăila ,  înregistrată   la    D.G.F.P.   a   judeţului  Brăila  
sub  nr. .../...   

 
 Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Brăila a fost 
sesizată de către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila - 
Serviciul Evidenţă Plătitori Persoane Fizice şi Juridice, prin adresa nr..../..., 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Brăila sub 
nr..../..., asupra contestaţiei formulată de către S.C. ... S.R.L. Brăila, 
împotriva Deciziei nr. .../... referitoare la obligaţiile de plată accesorii,  
depusă la organul fiscal competent sub nr..../.... 
 S.C. ... S.R.L. are sediul în municipiul Brăila, Str. ... nr...., este 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila la 
numărul de ordine J.../.../..., deţine Codul Unic de Înregistrare ... şi este 
reprezentată legal de dl...., în calitate de administrator. 

 Obiectul contesta ţiei îl constituie solicitarea societ ăţii în cauz ă şi 
anume anularea accesoriilor calculate prin Decizia nr. .../... referitoare la 
obliga ţiile de plat ă accesorii, în sum ă total ă de ... lei, aferente 
contribu ţiei de asigur ări sociale datorat ă de angajator şi contribu ţiei 
pentru asigur ări  de s ănătate datorat ă de angajator. 

Decizia obiect al cauzei s-a comunicat societăţii cu scrisoarea 
recomandată, identificată sub nr. .../..., unde data primirii sub semnătura a 
fost ..., iar contestaţia s-a depus în data de ..., constatându-se astfel 
respectarea termenului legal de depunere prevăzut de lege. 
 În speţă s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile procedurale 
prevăzute la art.205, art.206, art.207, alin.(1) şi art.209 alin. (1), lit.a) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 În atare condi ţii, analiza pe fond a contesta ţiei se fundamenteaz ă 
pe considerentele ce sunt prezentate în cele ce urm ează.  

 
I. S.C. ... S.R.L. Br ăila  formulează contestaţie, prin care înţelege să 

conteste Decizia nr.../... referitoare la obligaţiile de plată  accesorii, întrucât 
obligaţiile de plată au fost declarate şi achitate în termenul prevăzut  de lege. 

Motivele care susţin cele afirmate se prezintă, astfel: 

     
    

 

        
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.brâmfinante.ro 



 
 
 

 

2/9 
 

- „Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator  în  valoare de 
... lei, precum şi contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator, în valoare de ... lei, aferente lunii ... s-au evidenţiat în 
Declaraţia 102, înregistrată cu nr.... din data de ... şi s-au achitat cu 
chitanţa nr. ... în data de ...; 
- Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator  în  valoare de 
... lei, precum şi contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator, în valoare de ... lei, aferente lunii ... s-au evidenţiat în 
Declaraţia 102, înregistrată cu nr. ... din data de ... şi s-au achitat cu 
chitanţa nr. ... în data de ...”. 

 Totodată, prin contestaţie S.C. ... S.R.L. Brăila solicită  a se lua 
„măsurile ce se impun pentru anularea acestor accesorii şi majorări de 
întârziere, deoarece modalitatea de calcul a acestora este neîntemeiată”. 
 În susţinerea celor reţinute societatea a anexat, în copie, următoarele 
documente: 
 - declaraţia 102, înregistrată cu nr..../...; 
 - chitanţa nr..../...; 
 - declaraţia 102, înregistrată cu nr..../...; 
 - chitanţa nr..../.... 
 
  II. Administra ţia Finan ţelor Publice a Municipiului Br ăila , emite în 
data de ... Decizia nr.... referitoare la obligaţiile de plată  accesorii, prin care 
în temeiul art.88, lit. c) şi art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată a  calculat pe motiv de plată 
cu întârziere, accesorii, în sumă totală de ... lei, din care: ... lei, pentru  
contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator şi ... lei, aferentă 
contribuţiei pentru asigurări  de sănătate datorată de angajator. 

Analiza contestaţiei a relevat necesitatea emiterii către organul fiscal 
competent a adresei nr..../..., prin care s-a solicitat în temeiul dispoziţiilor 
pct.3.2. din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr.519/27.09.2005 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, să se 
comunice, în  copie,  decizia nr. .../... referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii privind suma de ... lei, precum şi dovada confirmării de primire a 
acesteia, inclusiv fişa analitică pe plătitor a contribuţiei pentru asigurări 
sociale de sănătate datorată de angajator. 

Prin adresa nr..../..., înregistrată la D.G.F.P. a judeţului Brăila sub 
nr..../..., Serviciul Evidenţă Plătitori Persoane Fizice şi Juridice din cadrul 
A.F.P. a municipiului Brăila, comunică documentele  solicitate. 

 
III. Direc ţia General ă a Finan ţelor Publice a Jude ţului Br ăila , prin 

serviciul de resort, luând act de susţinerile contestatoarei, de constatările 
Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Brăila, precum şi de 
documentele care constituie dosarul cauzei, prin raportare la reglementările 
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legale incidente problematicii supusă soluţionării, reţine în analiză aspectele 
ce se prezintă în continuare. 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contestatoarea  datoreaz ă, în 
condi ţiile legii, la bugetul general consolidat  suma tot ală de ... lei , 
reprezentând accesorii calculate, astfel:  ... lei, pentru contribu ţia de 
asigur ări sociale datorat ă de angajator şi ... lei, aferent ă contribu ţiei 
pentru asigur ări sociale de s ănătate datorat ă de angajator. 

În fapt , la data de ..., S.C. ... S.R.L. Brăila a  depus la organul fiscal 
teritorial Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale 
şi fondurilor speciale  nr...., cod formular 102, perioada de raportare fiind ..., 
în care a evidenţiat ca sumă de plată, referitoare la CAS – angajator, ... lei şi 
CAS – sănătate angajator, ... lei. Aceste sume au fost virate la bugetul  “BAS 
şi FDS”, în contul unic, cu chitanţa nr..../...   

În data de ..., societatea comercială a depus la organul fiscal teritorial 
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale  nr...., cod formular 102, perioada de raportare fiind ..., în 
care a evidenţiat ca sumă de plată, referitoare la CAS – angajator, ... lei şi 
CAS – sănătate angajator, ... lei. Aceste sume au fost virate la bugetul “BAS 
şi FDS”, în contul unic, cu chitanţa nr..../....   
 În conformitate cu prevederile art.115 din O.G. nr.92/2003  privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, organul fiscal teritorial a procedat la stingerea 
creanţelor fiscale ale S.C. ... S.R.L. Brăila, după cum  urmează: 

 privind declaraţia nr.... din ...: 
� CAS angajator, în sumă de ... lei, astfel: ... lei, cu chitanţa 
nr. .../... (potrivit Înştiinţării nr..../...) şi ... lei, cu chitanţa nr. .../... 
(potrivit Înştiinţării nr. ..../...). 
� CAS sănătate angajator, în sumă de  ... lei, astfel: ... lei, cu 
chitanţa nr..../... (potrivit Înştiinţării nr. .../...) şi ... lei, cu 
chitanţa nr..../... (potrivit Înştiinţării nr..../...). 

 Privind declaraţia nr.... din  ...: 
� CAS angajator, în sumă de ... lei, astfel: ... lei, cu chitanţa 
nr. .../... (potrivit Înştiinţării nr. .../...) şi ... lei, cu documentul de 
plată nr..../... (potrivit Înştiinţării nr..../...). 
� CAS sănătate angajator, în sumă de ...  lei, astfel: ... lei, cu 
chitanţa nr. .../... (potrivit Înştiinţării nr. .../...) şi ... lei, cu 
documentul de plată nr. .../... (potrivit Înştiinţării nr.../...). 

 Conform informaţiilor reţinute în Înştiinţarea, identificată sub nr..../..., 
plata în sumă de ... lei , efectuată de societatea comercială în data ... cu 
chitanţa nr. ..., a stins următoarele: 

- obligaţiile înscrise în declaraţia nr. .../..., cu termen de plată ... şi 
anume: 
  - “CAS angajator”, în sumă de ... lei; 

- “Sănătate angajator”, în sumă de ... lei. 
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- obligaţiile înscrise în declaraţia nr. .../..., cu termen de plată ... şi 
anume: 
  - “CAS angajator”,  în sumă de ... lei ; 
  - “CAS angajat”, în sumă de ... lei; 
  - “Şomaj angajator”, în sumă de ... lei; 
  - “Şomaj angajat”, în sumă de ... lei; 
  - “Sănătate angajator”, în sumă de ... lei ; 
  - “Sănătate angajat”, în sumă de ... lei; 
  - “Concedii şi indemnizaţii”, în sumă de ... lei. 
 La rândul său, plata în sumă de ... lei , efectuată de societatea 
comercială în data de  ..., cu chitanţa nr.... a stins potrivit Înştiinţării nr..../...  
următoarele: 
 - obligaţiile înscrise în declaraţia nr..../... cu termen de plată .... şi 
anume: 

- “CAS angajator”,  în sumă de ... lei ; 
-“ Accidente muncă”, în sumă de ... lei; 
- “Fond garantare”, în sumă de ... lei; 
- “Sănătate angajator”, în sumă de ... lei ; 
- “Concedii şi indemnizaţii”, în sumă de ... lei. 

- obligaţiile accesorii calculate prin decizia nr. .../..., cu termen de plată 
..., pentru: 

- “CAS angajator”,  în sumă de ... lei; 
- “Sănătate angajator”, în sumă de ... lei. 

- obligaţiile înscrise în declaraţia nr. .../... cu termen de plată ... şi 
anume: 

- “CAS angajator”,  în sumă de ... lei ; 
- “Şomaj angajator”, în sumă de ...lei; 
- “Şomaj angajat”, în sumă de ... lei; 
- “Sănătate angajat”, în sumă de ... lei; 
- “Sănătate angajator”, în sumă de ... lei ; 
- “Concedii şi indemnizaţii”, în sumă de ... lei. 
- “Fond garantare”, în sumă de ... lei; 
-“ Accidente muncă”, în sumă de ... lei; 

  - “CAS angajat”, în sumă de ... lei. 
 În legătură cu înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale, în 
continuare vom detalia  modul în care acestea au fost publicate pe Portalul 
A.N.A.F., conform prevederilor legale. 

Prin adresa nr. .../..., organul fiscal teritorial a înaintat Serviciului 
Tehnologia Informaţiei, listele privind notificările pentru stingere creanţe 
fiscale, emise de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila, în 
vederea publicării acestora pe portalul ANAF. La adresa  mai sus  
menţionată s-a anexat Anunţul colectiv, prin care în temeiul art.44, alin.(3) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 



 
 
 

 

5/9 
 

cu modificările şi completările ulterioare, se comunică, faptul că la “poziţia 
2604”, s-a emis pentru S.C. ... S.R.L. Brăila, “Notificare stingere nr..../....  

Prin adresa nr. .../..., organul fiscal teritorial a înaintat Serviciului 
Tehnologia Informaţiei, listele cu privire la  notificările pentru stingerea 
creanţelor fiscale, emise de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului 
Brăila, în vederea publicării acestora pe portalul ANAF.La adresa  mai  sus  
menţionată  s-a  anexat Anunţul colectiv, prin care în temeiul art.44, alin.(3) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, se comunică, la  “poziţia 2228”, că 
s-a emis pentru S.C. ...  S.R.L. Brăila, “Notificare stingere nr.../...”.  

Prin adresa nr..../..., organul fiscal teritorial a transmis Serviciului 
Tehnologia Informaţiei, listele  privind notificările pentru stingerea creanţelor 
fiscale  în vederea  publicării pe portalul A.N.A.F., la care s-a anexat şi 
anunţul colectiv, prin  care se comunică faptul că la „nr.crt. 2225”  s-a emis 
pentru S.C. ...  S.R.L. Brăila,  „Notificare de stingere nr.../Data ...”. 
 Ca o consecinţă a acestor operaţiuni de stingere a creanţelor fiscale 
înregistrate de către societate, Administraţia Finanţelor Publice a 
municipiului Brăila, a emis pentru S.C. ... S.R.L. Brăila, Decizia nr. .../... 
referitoare la  obligaţiile de plată accesorii, prin care s-au calculat  accesorii, 
în sumă totală de ... lei, după cum urmează: 

√  ... lei, aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator,  
în sumă de ... lei (diferenţă neachitată la scadenţă din Declaraţia 102 
nr..../...), pentru   perioada ... - ...; 
√  ... lei, aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator,  
în sumă de ... lei (diferenţă neachitată la scadenţă din Declaraţia 102 
nr..../....), pentru   perioada ...  – ...; 
√ ...  leu, aferent contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată 
de angajator,  în sumă de ... lei (diferenţă neachitată la scadenţă din 
Declaraţia 102 nr..../...), pentru   perioada ... – ...; 
√  ... leu, aferent contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată 
de angajator, în sumă de ... lei (diferenţă neachitată la scadenţă din 
Declaraţia 102 nr..../...), pentru   perioada ...  – ...; 

 În drept,   sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel:  
 “ART. 119 
    Dispozi ţii generale privind major ări de întârziere 
      (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către debitor a 
obliga ţiilor de plat ă, se datoreaz ă după acest termen major ări de 
întârziere. 
 ...     
    (3) Major ările de întârziere se fac venit la bugetul c ăruia îi apar ţine 
crean ţa principal ă. 
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    (4) Major ările de întârziere se stabilesc prin decizii întocm ite în 
condi ţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finan ţelor, cu 
excep ţia situa ţiei prev ăzute la art. 142 alin. (6).”    
 Referitor la ordinea stingerii datoriilor în speţă 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 procedură fiscală, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum urmează: 
 “ART. 114 
  Dispozi ţii privind efectuarea pl ăţii 
 ....       
 (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, tax elor, contribu ţiilor 
şi a altor sume datorate bugetului general consolida t, prev ăzute prin 
ordin  al  pre şedintelui  Agen ţiei  Na ţionale de Administrare Fiscal ă, 
într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de pl ată 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 fon d, dup ă caz, 
propor ţional cu obliga ţiile datorate.      
 (2^3) În cazul în care suma pl ătit ă nu acoper ă obliga ţiile fiscale 
datorate, distribuirea, în cadrul fiec ărui buget sau fond, pe tip de 
impozit, contribu ţie sau alt ă sumă reprezentând crean ţă fiscal ă se face 
mai întâi pentru impozitele şi contribu ţiile cu re ţinere la surs ă şi apoi 
pentru celelalte obliga ţii fiscale, propor ţional cu obliga ţiile datorate. 
 (2^4) Metodologia de distribuire a sumelor pl ătite în contul unic şi 
de stingere a obliga ţiilor fiscale se aprob ă prin ordin al pre şedintelui 
Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă.” 
 Având în vedere cadrul legal menţionat, se reţine că debitorii vor 
efectua plata obligaţiilor înregistrate, într-un cont unic, distribuirea sumelor 
din acest cont fiind efectuată de organul fiscal competent, distinct pe fiecare 
buget sau fond, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cazul în care suma 
plătită nu acoperă datoria la buget, distribuirea se face mai întâi pentru 
impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă şi apoi pentru celelalte obligaţii 
fiscale, proporţional cu obligaţiile datorate. 
 În speţă, se constată că S.C. … S.R.L. Brăila a achitat la Trezoreria 
Municipiului Brăila, în contul unic, potrivit chitanţelor: nr…./…, suma de … lei 
şi nr…/…, suma de … lei, ce au fost distribuite de organul fiscal teritorial în 
conformitate cu metodologia de distribuire a sumelor plătite în acest cont. 
 În analiza cauzei, au aplicabilitate şi prevederile pct.1, pct.10, lit.b) şi 
pct.11 din Ordinul P.A.N.A.F. nr.1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de distribuire a sumelor plătite de contribuabil în contul unic şi de stingere a 
obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 
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 “1. ..., începând cu data de 1 ianuarie 2008 plata obliga ţiilor fiscale 
... privind impozitele, contribu ţiile şi alte sume reprezentând crean ţe 
fiscale care se pl ătesc de contribuabili într-un cont unic se va efect ua 
prin utilizarea unui ordin de plat ă ... 
      ... 
 10. În situa ţia în care contribuabilul care a efectuat plata în contul 
unic înregistreaz ă obliga ţii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv 
la bugetele contribu ţiilor sociale, organul fiscal competent va proceda 
la distribuirea sumelor achitate astfel: 
     … 

b) pentru bugetele asigur ărilor sociale şi fondurilor speciale, 
suma virat ă în contul unic va fi distribuit ă potrivit prevederilor pct. 3. 
Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obliga ţii fiscale va fi efectuat ă 
de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin . (1)-(3) din 
Ordonan ţa Guvernului nr. 92/2003   privind Codul de procedur ă fiscal ă, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare.  

11. După efectuarea stingerii organul fiscal competent va î nştiin ţa 
contribuabilul, pân ă la urm ătorul termen de plat ă a obliga ţiilor fiscale, 
despre modul în care s-a efectuat stingerea.”   
 Totodată, A.N.A.F. a aprobat  prin Ordinul nr. 1.133/04.08.2008 
Procedura de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, 
puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu aplicabilitate din data de 06/08/2008, prin care 
se precizează: 
 “1. Informa ţiile cuprinse în În ştiin ţarea privind stingerea 
crean ţelor fiscale în urma distribuirii sumelor pl ătite în contul unic şi în 
Înştiin ţarea privind stingerea crean ţelor fiscale, ale c ăror modele au 
fost instituite prin Ordinul ministrului economiei şi finan ţelor nr. 
1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloa celor informatice a 
unor acte administrative, denumite în continuare   înştiin ţări, pot fi 
accesate de c ătre contribuabili pe pagina de internet a Agen ţiei 
Naţionale de Administrare Fiscal ă. 
     2. Înştiin ţările prev ăzute la pct. 1 se emit şi se pun la dispozi ţia 
contribuabililor numai în situa ţia în care sumele pl ătite de c ătre aceştia 
sunt în cuantum mai mic sau mai mare decât obliga ţiile fiscale 
datorate. 
    3. În vederea asigur ării accesului contribuabililor la informa ţiile 
cuprinse în în ştiin ţările emise, organul fiscal emitent va afi şa, până în 
data de 15 a fiec ărei luni calendaristice, pe pagina de internet a 
Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă anun ţul în care se 
men ţionează că au fost emise în ştiin ţările pentru contribuabilii 
nominaliza ţi în lista anexat ă la acesta. 
    4. Contribuabilii vor putea consulta în ştiin ţările emise şi afi şate pe 
pagina de internet a Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă...”  
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 În contextul celor mai sus menţionate şi analizând documentele 
existente la dosarul  cauzei, D.G.F.P. a judeţului Brăila constată că, deşi 
S.C. ... S.R.L. Brăila a virat în contul unic, obligaţiile fiscale privind contribuţia 
de asigurări sociale datorată de angajator şi contribuţia pentru asigurări 
sociale de sănătate datorată de angajator cu chitanţele nr. .../... şi nr..../..., 
aferente declaraţiilor 102 identificate sub nr. .../... şi  nr..../... totuşi, urmare a 
distribuirii sumelor din contul unic s-au stins atât obligaţiile  fiscale în cauză, 
cât şi altele, după cum s-a reţinut de către organul fiscal competent, precum  
şi  în sinteză, informaţia  prin prezenta. 
 Mai mult, se constată că organul fiscal teritorial a înştiinţat societatea 
comercială despre modul de stingere a obligaţiilor sale fiscale prin emiterea 
înştiinţărilor şi a publicării acestora pe portalul ANAF, conform prevederilor 
legale în materie. 
 Din analiza înştiinţărilor privind stingerea creanţelor fiscale, emise de 
Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila, D.G.F.P. Judeţul Brăila 
reţine faptul că, în realitate, CAS angajator , înscrisă în declara ţia nr..../... , 
în sum ă de ... lei , datorată de S.C. ... S.R.L. Brăila a fost stinsă după cum 
urmează: ... lei, cu chitanţa nr..../... şi ... lei, cu chitanţa nr..../.... De 
asemenea, se constată şi faptul că, CAS sănătate angajator , înscrisă în 
declara ţia nr..../... , în sum ă de ... lei , datorată de S.C. ... S.R.L. Brăila a fost 
stinsă, astfel: ... lei, cu chitanţa nr..../... şi ... lei, cu chitanţa nr..../.... 
 Cu privire la sumele  înscrise  în Declara ţia nr..../... , D.G.F.P. a 
judeţului Brăila reţine că, în realitate CAS angajator , în sum ă de ... lei , a 
fost stinsă, după cum urmează: ... lei, cu chitanţa nr..../... şi  ... lei, cu 
documentul de plată nr..../..., iar CAS sănătate angajator , înscrisă în 
aceeaşi declaraţie, în sum ă de ... lei , astfel: ... lei, cu chitanţa nr..../... şi  ... 
lei, cu documentul de plată nr..../.... 
 Având în vedere că, potrivit prevederilor legale, pentru neachitarea la 
termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale, 
contribuabilii datorează majorări de întârziere, calculate începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii 
acesteia, D.G.F.P.  a judeţul Brăila constată că, organul fiscal teritorial, în 
mod corect a procedat la calcularea accesoriilor pentru sumele menţionate 
anterior şi anume: ... lei şi ... lei (termenul scadent - ..., stinse  în data de ...), 
respectiv  ... lei şi ... lei (termenul scadent -  ...,  stinse în data de  ...). 
 Pe cale de consecinţă, contestaţia formulată de S.C. .... S.R.L. Brăila, 
împotriva Deciziei nr..../... referitoare la obligaţiile de plată accesorii, privind 
suma totală de ... lei , reprezentând accesorii calculate, astfel: ... lei , pentru 
contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator şi ... lei , aferentă 
contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator,  se 
priveşte ca neîntemeiat ă urmând a se respinge  ca atare. 
 Nu are relevanţă în soluţionarea favorabilă a cauzei motivaţia 
contestatoarei precum că a achitat în termenul prevăzut de lege obligaţiile  
fiscale privind contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator şi 
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contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator,  
având în vedere faptul că societatea comercială a avut posibilitatea de a 
depune contestaţie împotriva înştiinţărilor privind stingerea creanţelor fiscale, 
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. Astfel, având în vedere faptul că societatea comercială nu a 
contestat înştiinţările la care s-a făcut referire în prezenta, stingerea 
creanţelor fiscale efectuată de organul fiscal teritorial a rămas validă, de 
altfel, aceasta fiind efectuată potrivit situaţiei fiscale a societăţii comerciale, 
cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.  
 Pentru considerentele invocate şi în temeiul prevederilor art. 216,  
alin.(1) din Ordonan ţa Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
 

       D E C I D E  
 

Respingerea  contesta ţiei  formulată de S.C. ... S.R.L. Br ăila , cu 
sediul în municipiul ..., Str. ... nr...., împotriva Deciziei nr..../... 
referitoare la obliga ţiile  de plat ă  accesorii , emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila, privind  
accesoriile, în  sum ă total ă de ... lei , din care: ... lei, pentru 
contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator şi ... lei, 
aferentă contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate datorată 
de angajator, motivat ă de faptul c ă este neîntemeiat ă. 

  
În temeiul art.210, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 
31.07.2007, 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.        

 
 
 
              


