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Directia Generala a Finantelor Publice a judetului  a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice , prin adresa nr. 3177/06.02.2006 inregistrata la directie
sub nr. 1261/06.02.2006, cu privire la contestatia formulata de SOCIETATEA X
impotriva deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 9696 si 9697 din
31.12.2005, nr. 1 si 2 din 27.10.2005, a deciziei privind calculul accesoriilor nr.
89941/26.10.2005 si a notificarii nr. 430/10.01.2006.

Obiectul contestatiei il constituie accesoriile in valoare totala de 1.703 RON, din
care dobanzi in suma de 1.617 RON si penalitati de intarziere in suma de 86 RON
stabilite prin deciziile sus mentionate referitoare la obligatiile de plata accesorii,
respectiv :

- 251 RON – dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale datorate de
                         angajator;
-    74 RON - penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale
                        datorate de angajator;
-    41 RON - dobanzi aferente contributiei pentru pensia suplimentara retinute
                        de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale;
-    12 RON - penalitati de intarziere aferente contributiei pentru pensia
                         suplimentara retinute de la persoanele cuprinse in sistemul de
                         asigurari sociale;
- 1103 RON – dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata;
-     21 RON – dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii;
-   201 RON – dobanzi aferente impozitului pe profit.
Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 175 alin. (1) si (2), art. 177

alin. (1) si art. 179 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice  este competenta sa
solutioneze pe fond contestatia formulata de SOCIETATEA X.

I. Petenta formuleaza contestatie impotriva urmatoarelor :
- Deciziei nr. 9696 si Deciziei nr. 9697 din 31.12.2005 comunicate societatii in

data de 20.01.2006 cu A.R. 52839;
- Deciziei nr. 1 si Deciziei nr. 2 din 27.10.2005 comunicate societatii in data de

06.01.2006 cu A.R. 1010060,
intrucat asa cum reiese din raportul de inspectie fiscala nr. 146/10.01.2006, incheiat de
Activitatea de Control Fiscal , societatea nu datoreaza contributie de asigurari sociale
datorata de angajator si contributie pentru pensia suplimentara retinuta de la
persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale, iar accesoriile calculate prin aceste
decizii sunt fara obiect.

- Deciziei nr. 89941/26.10.2005 intrucat sumele reprezentand dobanzile
mentionate in decizie si anexe, comunicate in data de 26.10.2005, nu apar in fisa
sintetica eliberata de organul fiscal la data de 31.12.2003 cu totalitatea obligatiilor
societatii la aceasta data si nici in fisa sintetica din data de 03.03.2005. Accesoriile in
cauza fac referire la debite ale societatii la 31.12.2000, acestea fiind prescrise conform
prevederilor legale.

- Notificarii nr. 430 din 10.01.2006, comunicate societatii in data de 19.01.2006
cu A.R. 610300, intrucat despre contributia de asigurari sociale datorata de angajator in
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suma de 591 RON, contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la persoanele
cuprinse in sistemul de asigurari sociale in suma de 99 RON si dobanzile si penalitatile
aferente in suma de 731 RON societatea a luat cunostinta odata cu analizarea fisei
sintetice eliberate la data de 03.03.2005 de organul fiscal, aceste sume fiind preluate
incepand cu data de 01.01.2004 de la Casa de pensii. In urma adreselor inaintate Casei
judetene de pensii  in vederea lamuririi acestor sume, societatea a primit raspunsul nr.
14295/11.01.2006 prin care i s-a comunicat faptul ca nu a achitat integral contributia de
asigurari sociale datorata de angajator si contributia pentru pensia suplimentara retinuta
de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale declarate in anul 2000,
debitele impreuna cu accesoriile aferente fiind predate Administratiei Finantelor Publice
la data de 31.12.2003.

II. La data de 26.10.2005 Administratia Finantelor Publice a emis pentru
SOCIETATEA X Decizia nr. 89941 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul general consolidat al
statului pentru perioada 01.01.2000 – 31.12.2003 prin care au fost calculate pe baza
declaratiilor fiscale, pentru perioada fiscala 01.01.2000 – 31.12.2003 :

- 1.103 RON – dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata;
-      21 RON – dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii;
-     201 RON – dobanzi aferente impozitului pe profit.
Decizia a fost emisa in temeiul art. 86 lit. C si art. 115 din O.G. nr. 92/2003

privind Codul de procedura fiscala, republicata
La data de 27.10.2005 Administratia Finantelor Publice a emis pentru

SOCIETATEA X Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul precedent astfel :

- Decizia nr. 1 prin care au fost calculate dobanzi in suma de 38 RON si penalitati
de intarziere in suma de 11 RON aferente contributiei pentru pensia suplimentara
retinute de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale, existente in sold la
31.12.2003, pentru perioada 31.12.2003 – 27.10.2005;

- Decizia nr. 2 prin care au fost calculate dobanzi in suma de 232 RON si
penalitati de intarziere in suma de 67 RON aferente contributiei de asigurari sociale
datorate de angajator, existente in sold la 31.12.2003, pentru perioada 31.12.2003 –
27.10.2005;

- Decizia nr. 9696 prin care au fost calculate dobanzi in suma de 3 RON si
penalitati de intarziere in suma de 1 RON aferente contributiei pentru pensia
suplimentara retinute de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale,
existente in sold la 31.12.2003, pentru perioada 28.10.2005 – 31.12.2005;

- Decizia nr. 9697 prin care au fost calculate dobanzi in suma de 19 RON si
penalitati de intarziere in suma de 7 RON aferente contributiei de asigurari sociale
datorate de angajator, existente in sold la 31.12.2003, pentru perioada 28.10.2005 –
31.12.2005.

Aceste decizii au fost emise in temeiul art. 85 lit. c) si art. 114 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile organului
fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare
pe perioada pentru care s-au calculat dobanzi si penalitati de intarziere, se retin
urmatoarele:
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1. Cauza supusa solutionarii este daca SOCIETATEA X datoreaza dobanzile
in suma de 292 RON si penalitatile de intarziere in suma de 86 RON calculate de
organul fiscal prin deciziile nr. 1 si 2 din 27.10.2005 si deciziile nr. 9696 si 9697 din
31.12.2005 pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajator si
contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la persoanele cuprinse in
sistemul de asigurari sociale, existente in sold la 31.12.2003 in evidenta fiscala pe
platitor, in conditiile in care prin raportul de inspectie fiscala nr. 146/11.01.2006 nu
s-a stabilit debit restant la 31.12.2003 in contul acestor contributii.

In fapt,
La data de 27.10.2005 Administratia Finantelor Publice  a emis in temeiul art. 85

lit. c) si art. 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata :
-  Decizia nr. 1 prin care a calculat, pentru perioada 31.12.2003 – 27.10.2005,

dobanzi in suma de 38 RON si penalitati de intarziere in suma de 11 RON pentru plata
cu intarziere a contributiei pentru pensia suplimentara retinute de la persoanele
cuprinse in sistemul de asigurari sociale in suma de 99 RON, existente in sold la
31.12.2003 in evidenta fiscala pe platitor;

- Decizia nr. 2 prin care a calculat, pentru perioada 31.12.2003 – 27.10.2005,
dobanzi in suma de 232 RON si penalitati de intarziere in suma de 67 RON pentru plata
cu intarziere a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in suma de 591
RON, existente in sold la 31.12.2003 in evidenta fiscala pe platitor.

La data de 31.12.2005 Administratia Finantelor Publice  a emis in temeiul art. 85
lit. c) si art. 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata :

- Decizia nr. 9696 prin care a calculat, pentru perioada 28.10.2005 – 31.12.2005,
dobanzi in suma de 3 RON si penalitati de intarziere in suma de 1 RON pentru plata cu
intarziere a contributiei pentru pensia suplimentara retinute de la persoanele cuprinse in
sistemul de asigurari sociale in suma de 99 RON, existente in sold la 31.12.2003 in
evidenta fiscala pe platitor;

- Decizia nr. 9697 prin care a calculat, pentru perioada 28.10.2005 – 31.12.2005,
dobanzi in suma de 19 RON si penalitati de intarziere in suma de 7 RON pentru plata
cu intarziere a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in suma de 591
RON, existente in sold la 31.12.2003 in evidenta fiscala pe platitor.

SOCIETATEA X a contestat accesoriile calculate prin aceste decizii aducand in
sustinere raportul de inspectie fiscala nr. 146/11.01.2006 prin care organul de control a
stabilit ca „societatea nu datoreaza contributiile la bugetul asigurarilor sociale
inregistrate in fisa sintetica a contribuabilului la data de 31.12.2003 si la zi, aflata la
organul fiscal teritorial, respectiv 591 RON contributie de asigurari sociale datorata de
angajator si 99 RON contributie pentru pensia suplimentara.”

In drept, art. 108 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca : „Pentru neachitarea la
termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa
acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.”

Avand in vedere argumentele si documentele invocate de petenta se retine ca
prin raportul de inspectie fiscala nr. 146/11.01.2006 s-a stabilit ca SOCIETATEA X  nu
datoreaza la data de 31.12.2003 contributia de asigurari sociale datorata de angajator
in suma de 591 RON si contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la persoanele
cuprinse in sistemul de asigurari sociale in suma de 99 RON. Prin urmare, in mod
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eronat, la organul fiscal teritorial in evidenta fiscala pe platitor se inregistrau la
31.12.2003 sume restante in contul acestor contributii, drept pentru care urmeaza a se
admite contestatia penru dobanzile in suma de 292 RON si penalitatile de
intarziere in suma de 86 RON si a se anula Deciziile referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr. 1 si 2  din 27.10.2005 si nr. 9696 si 9697 din 31.12.2005.

2. Prin cauza supusa solutionarii Directia Generala a Finantelor
Publice este investita sa se pronunte daca este intemeiata exceptia
prescriptiei ridicata de societatea contestatoare cu privire la dreptul
organului fiscal de a stabili accesorii pentru taxa pe valoarea adaugata,
impozitul pe veniturile din salarii si impozitul pe profit prin Decizia nr.
89941/26.10.2005.

In fapt,
La data de 26.10.2005 Administratia Finantelor Publice  a emis Decizia nr. 89941

privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de
bugetul general consolidat al statului pana la 31.12.2003, prin care a calculat accesorii
pentru plata cu intarziere a taxei pe valoarea adaugata, a impozitului pe veniturile din
salarii si a impozitului pe profit, datorate de societate conform declaratiilor fiscale, in anii
2000 si 2001, in temeiul art. 85 lit. c) si art. 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata.

Referitor la taxa pe valoarea adaugata situatia calculului dobanzilor si
penalitatilor de intarziere este prezentata in anexa nr. 1 la decizia pentru calculul
accesoriilor nr. 89941/26.10.2005. Potrivit acestei anexe organul fiscal a calculat pentru
taxa pe valoarea adaugata de plata aflata in sold la data de 01.01.2000 dobanzi in
suma de 413 RON, iar pentru taxa pe valoarea adaugata de plata pentru perioada
ianuarie 2000 – mai 2001 a calculat dobanzi in suma de 690 RON.

Referitor la impozitul pe veniturile din salarii situatia calculului dobanzilor si
penalitatilor de intarziere este prezentata in anexa nr. 2 la decizia pentru calculul
accesoriilor nr. 89941/26.10.2005. Potrivit acestei anexe organul fiscal a calculat pentru
impozitul pe veniturile din salarii aflat in sold de plata la data de 01.01.2000
dobanzi in suma de 6 RON, iar pentru impozitul pe veniturile din salarii pentru
perioada ianuarie – decembrie 2000 a calculat dobanzi in suma de 15 RON.

Referitor la impozitul pe profit situatia calculului dobanzilor si penalitatilor de
intarziere este prezentata in anexa nr. 3 la decizia pentru calculul accesoriilor nr.
89941/26.10.2005. Potrivit acestei anexe organul fiscal a calculat pentru impozitul pe
profit aflat in sold de plata la data de 01.01.2000 dobanzi in suma de 28 RON, iar
pentru impozitul pe profit de plata pentru perioada ianuarie – decembrie 2000 a
calculat dobanzi in suma de 173 RON.

Societatea a contestat aceste accesorii motivand ca acestea fac referire la debite
ale societatii la 31.12.2000, fiind prescrise conform prevederilor legale.

In drept,
Potrivit art. 183 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003, republicata : “Organul de

solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura
si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va
mai proceda la analiza pe fond a cauzei.“
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O.M.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata la
punctul 9.4 stipuleaza “Exceptiile de fond in procedura de solutionare a contestatiilor
pot fi urmatoarele: necompetenta organului care a incheiat actul contestat, prescriptia,
(...).“

Conform art. 22 lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, “Prin obligatii fiscale, in sensul prezentului cod, se intelege:

(...)
d) obligatia de a plati dobanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor,

taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite
obligatii de plata accesorii. “

Articolul 23 din O.G. nr. 92/2003 republicata stipuleaza:
“(1) Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala

corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere
care le genereaza.

(2) Potrivit alin. (1) se naste dreptul organului fiscal de a stabili si a determina
obligatia fiscala datorata. “

Articolul 89 din acelasi act normativ, reglementeaza obiectul, termenul si
momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de
stabilire a obligatiilor fiscale. Acest articol stipuleaza urmatoarele:

“(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in
termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. (1) incepe sa curga
de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala
potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.

Avand in vedere cele prezentate in fapt si in drept retinem ca dreptul
Administratiei Finantelor Publice  de a calcula si a stabili in sarcina SOCIETATEA
X dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si
altor sume datorate bugetului general consolidat se prescrie in termen de 5 ani,
termen care incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care
s-a nascut creanta fiscala.

Referitor la taxa pe valoarea adaugata - pentru taxa pe valoarea adaugata de
plata aflata in sold la data de 01.01.2000 dreptul organului fiscal de a stabili obligatii
fiscale s-a prescris, astfel ca se va admite pe cale de exceptie contestatia petentei
pentru suma de 413 RON reprezentand dobanzi, iar pentru taxa pe valoarea
adaugata de plata pentru perioada ianuarie 2000 – mai 2001 dreptul organului fiscal de
a stabili obligatii fiscale nu s-a prescris, astfel ca exceptia invocata de petenta nu este
intemeiata, urmand a se proceda la analiza pe fond a cauzei pentru suma de 690 RON
reprezentand dobanzi.

Referitor la impozitul pe veniturile din salarii - pentru impozitul pe veniturile
din salarii de plata aflat in sold la data de 01.01.2000 dreptul organului fiscal de a stabili
obligatii fiscale s-a prescris, astfel ca se va admite pe cale de exceptie contestatia
petentei pentru suma de 6 RON reprezentand dobanzi, iar pentru impozitul pe
veniturile din salarii de plata pentru perioada ianuarie – decembrie 2000 dreptul
organului fiscal de a stabili obligatii fiscale nu s-a prescris, astfel ca exceptia invocata
de petenta nu este intemeiata, urmand a se proceda la analiza pe fond a cauzei pentru
suma de 15 RON reprezentand dobanzi.
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Referitor la impozitul pe profit - pentru impozitul pe profit aflat in sold de plata
la data de 01.01.2000 dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale s-a prescris,
astfel ca se va admite pe cale de exceptie contestatia petentei pentru suma de 28
RON reprezentand dobanzi , iar pentru impozitul pe profit de plata pentru perioada
ianuarie – decembrie 2000 dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale nu s-a
prescris, astfel ca exceptia invocata de petenta nu este intemeiata, urmand a se
proceda la analiza pe fond a cauzei pentru suma de 173 RON reprezentand dobanzi.

Pentru sumele la care s-a constatat ca exceptia invocata de societatea
contestatoare privind prescriptia este neintemeiata se continua analiza pe fond a
cauzei.

3. In consecinta Directia Generala a Finantelor Publice  este investita sa se
pronunte daca este legala masura stabilirii in sarcina SOCIETATEA X  prin
Decizia nr. 89941 din 26.10.2005 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul general consolidat al
statului pentru perioada 01.01.2000 – 31.12.2003 a dobanzilor in suma de 878 RON
aferente taxei pe valoarea adaugata, impozitului pe veniturile din salarii si
impozitului pe profit, in conditiile in care societatea a efectuat plati in contul
acestor obligatii bugetare cu intarziere.

In fapt,
Administratia Finantelor Publice, in temeiul art. 86 lit.c) si art. 115 din O.G. nr.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, a emis pentru SOCIETATEA X
Decizia nr. 89941/26.10.2005 privind calculul accesoriilor pentru neplata la termen a
obligatiilor fata de bugetul general consolidat pana la 31.12.2003 in care se regaseste
suma de 878 RON reprezentand dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata,
impozitului pe veniturile din salarii si impozitului pe profit.

Petenta in sustinerea contestatiei prezinta, pe langa motivatia referitoare la
prescriptia pentru care ne-am pronuntat la punctul 2, urmatoarele argumente:
accesoriile nu apar in fisa sintetica eliberata de organul fiscal la data de 31.12.2003 cu
totalitatea obligatiilor societatii la aceasta data si nici in fisa sintetica din data de
03.03.2005.

In drept,
Potrivit art. 115 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata : “Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de
intarziere.”

Fata de cele prezentate in fapt si in drept, retinem ca impozitele, taxele,
contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin
declaratie fiscala depusa de contribuabil la organul fiscal, iar pentru neachitarea la
scadenta a sumelor declarate se datoreaza accesorii. Intrucat in anul 2000 societatea a
efectuat plati cu intarziere in contul taxei pe valoarea adaugata, impozitului pe veniturile
din salarii si impozitului pe profit rezulta ca organul fiscal, in mod legal, a stabilit in
sarcina societatii accesorii, astfel ca SOCIETATEA X datoreaza dobanzile in suma de
878 RON aferente acestor obligatii bugetare, urmand a se respinge ca neintemeiata
contestatia pentru aceasta suma.
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Motivatia petentei potrivit carora accesoriile nu apar in fisa sintetica eliberata de
organul fiscal la data de 31.12.2003 cu totalitatea obligatiilor societatii la aceasta data si
nici in fisa sintetica din data de 03.03.2005 nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila
a contestatiei intrucat accesoriile au fost calculate pentru achitarea cu intarziere in
cursul anilor 2000 si 2001 a taxei pe valoarea adaugata, a impozitului pe veniturile din
salarii si a impozitului pe profit, aceste obligatii bugetare nefiind restante la data de
31.12.2003 sau 03.03.2005, iar dobanzile au fost calculate si evidentiate in fisa sintetica
la data de 26.10.2005, adica ulterior datelor la care au fost emise fisele sintetice
invocate de petenta.

Referitor la notificarea nr. 430/10.01.2006, aceasta a fost emisa in temeiul Legii
nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei si O.M.F. nr. 551/2003 si cuprinde si accesoriile in suma de 701
RON (1.079 RON – 292 RON – 86 RON) calculate de Casa judeteana de pensii  si
transmise A.F.P.  la 31.12.2003.

In drept, art. 175 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, prevede : "Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii.”

La art. 41 din acelasi act normativ actul administrativ fiscal este definit ca fiind
„actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea,
modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale”, iar la art. 108 alin. (3)
este definit titlul de creanta ca fiind : ”actul prin care se stabileste si se
individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de
persoanele indreptatite, potrivit legii.”

 Avand in vedere prevederile legale invocate mai sus se retine ca notificarea nr.
430/10.01.2006 reprezinta un act emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003
si nu un act administrativ fiscal in intelesul art. 41 sau un titlu de creanta in intelesul art.
108 alin. (3) ce pot fi contestate potrivit art. 175 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata. Contributia de asigurari sociale datorata de
angajator in suma de 591 RON, contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la
persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale in suma de 99 RON si accesoriile
in suma de 701 RON, cuprinse in aceasta notificare, de care se face vorbire in
contestatie au fost stabilite de Casa judeteana de pensii, iar asupra lor s-a pronuntat
atat D.G.F.P. prin raportul de inspectie fiscala nr. 146/11.01.2006 cat si Casa judeteana
de pensii  prin adresa nr. 14295/11.01.2006.

Fata de cele expuse mai sus organul de solutionare a contestatiei are
competenta numai pentru accesoriile stabilite de organul teritorial fiscal prin deciziile de
impunere contestate, drept pentru care ne-am si pronuntat la punctul 1 din prezenta
decizie.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul prevederilor art.
180 si art. 186 alin. (1) si (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se

D E C I D E:

1. Admiterea contestatiei formulate de  SOCIETATEA X avand ca obiect suma
de 378 RON, reprezentand :

- 251 RON – dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale datorate de
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                                angajator;
-   74 RON – penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale
                       datorate de angajator;
-   41 RON – dobanzi aferente contributiei pentru pensia suplimentara retinute
                     de la persoanele cuprinse in sistemul de asigurari sociale; 
-   12 RON – penalitati de intarziere aferente contributiei pentru pensia

                                 suplimentara retinute de la persoanele cuprinse in sistemul de
                                 asigurari sociale.

2. Admiterea pe cale de exceptie a contestatiei formulate de SOCIETATEA X cu
privire la suma de 447 RON, reprezentand dobanzi in suma de 413 RON aferente taxei
pe valoarea adaugata, dobanzi in suma de 6 RON aferente impozitului pe veniturile din
salarii si dobanzi in suma de 28 lei aferente impozitului pe profit, avand in vedere
prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili accesorii la sumele declarate, si
anularea partiala a Deciziei nr. 49941/26.10.2005 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul general consolidat al statului
pana la 31.12.2003 emisa de Administratia Finantelor Publice  cu privire la aceste
sume.

Respingerea ca neintemeiata pe cale de exceptie a contestatiei pentru suma de
878 RON reprezentand dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata, impozitului pe
veniturile din salarii si impozitului pe profit.

3. Respingerea ca neintemeiata pe fond a contestatiei pentru suma de 878 lei
reprezentand :

- 690 RON - dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata ;
- 15 RON - dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii ;
- 173 RON - dobanzi aferente impozitului pe profit,

stabilite prin Decizia nr. 49941/26.10.2005 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul general consolidat al statului
pana la 31.12.2003 emisa de Administratia Finantelor Publice  cu privire la aceste
sume.

Punctul nr. 3 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul  in termen de 6 luni
de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor legale.


