
             DECIZIA  nr.125/24.02.2012
                      privind solutionarea contestatiei formulata de S.C. x S.A., 

inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x/.2009
si reinregistrata sub nr. x/.2012

Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Activitatea juridica -Serviciul Juridic
Contencios si Avizare juridica din cadrul D.G.F.P.-M.B. cu adresa nr. x/.2012 cu
privire la punerea in executare a deciziei civile nr.x/.2012, ramasa irevocabila, prin
care Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a
dispus anularea Deciziei nr.x.11.2009 a DGFP-MB si trimiterea la organul
administrativ-fiscal pentru solutionarea pe fond a contestatiei formulata de S.C.x
S.A., cu sediul in Bucuresti, x.

Obiectul contestatiei inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector 3
sub nr.x/.2009, il constituie Decizia nr. x/.2009 referitoare la obligatiile de plata
accesorii,  comunicata societatii in data de x, prin care au fost stabilite majorari de
intarziere in baza evidentei pe platitori in suma totala de x lei.

Prin Decizia nr. x/.2009  Serviciul solutionare contestatii din cadrul
D.G.F.P.-M.B. a dispus suspendarea solutionarii contestatiei impotriva Deciziei nr.
x/.2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin
care au fost stabilite majorari de intarziere in baza evidentei pe platitori in suma
totala de x lei, reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurari sociale
datorata de angajator, contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la
asigurati, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
datorata de angajator, contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator,
contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, contributiei
angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creantelor sociale, contributiei
pentru asigurari de sanatate datorata de angajator, contributiei pentru asigurari de
sanatate retinuta de la asigurati, varsamintelor de la persoane juridice pentru
persoane cu handicap neincadrate si impozitului pe veniturile din salarii, pana la
pronuntarea unei solutii definitive si irevocabile in dosarul nr.x/2009, procedura
administrativa urmand a fi reluata la incetarea motivului care a determinat
suspendarea, in conditiile legii.

Urmare actiunii in instanta formulata de S.C.x S.A. pentru anularea  Deciziei
nr. x/.2009 , prin sentinta civila nr.x/.2011 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti -
Sectia a IX - a Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul x/2010, a fost respinsa
actiunea reclamantei S.C. x S.A.

Recursul declarat de recurentul reclamant impotriva sentintei nr.x/.2011, a
fost admis prin decizia nr.x/.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti , prin care
s-a dispus anularea Deciziei nr. x/.2009 emisa de D.G.F.P.-M.B. si a obligat la
solutionarea pe fond a contestatiei impotriva Deciziei nr. x/07.2009  referitoare la
obligatiile de plata accesorii. 

Avand in vedere decizia civila nr. x/.2012 pronuntata de catre Curtea de Apel
Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, irevocabila,
D.G.F.P.-M.B. prin Serviciul solutionare contestatii este investita sa analizeze pe
fond contestatia formulata de S.C. x S.A. impotriva Deciziei nr. x/.2009  referitoare la
obligatiile de plata accesorii, emisa de Administratia Finantelor Publice sector 3.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea contestatiei.



I. S.C. x S.A. se indreapta impotriva Deciziei nr. x/.2009, referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin care s-a stabilit in
sarcina sa accesorii in suma totala de x lei si precizeaza ca in fisa sintetica se
regaseste si Decizia de impunere nr.x/.2008, iar incepand cu luna iunie 2008,
majorarile de intarziere aferente Deciziei de impunere nr.x/.2008 se transforma in
debite restante, calculandu-se  accesorii la accesorii, ceea ce contravine
prevederilor art.119 alin.2 din Codul de procedura fiscala. 

Societatea arata ca in urma inspectiei fiscale efectuata pe perioada
01.01.2001-31.01.2012, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere nr.x/.2008,
organul fiscal a stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata in contul CAS angajator
si a CAS angajat si accesorii aferente, incalcand in mod abuziv dispozitiile art.98
alin.1, art.131 si art.134 intrucat trebuia sa se constate implinirea termenului de
prescriptie si sa se procedeze din oficiu la incetarea masurilor de realizare  si la
scaderea acestora din evidenta analitica pe platitori.

Societatea precizeaza ca in dosarul nr. x/2008 aflat pe rolul Curtii de Apel
Bucuresti ce a avut ca obiect anularea deciziei nr.x/.2008 privind solutionarea
contestatiei formulata de S.C. x S.A. inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.x/.2008
instanta a admis actiunea S.C. x S.A. si a exonerat-o de la obligatiile stabilite prin
Decizia nr.x/.2008.

De asemenea, considera ca obligatiile fiscale stabilite in sarcina sa prin
Decizia nr.x/.2009 nu sunt datorate intrucat debitele asupra carora au fost calculate
majorarile de intarziere au fost achitate de societate in termen legal, intocmai cum
au fost stabilite prin declaratiile fiscale si cum rezulta din adresa nr.x/.2008 emisa de
Trezoreria Sectorului 3, prezentand in acest sens o situatie a modului de declarare
si de achitare a debitelor declarate.

Societatea contestatara arata ca prin ordinele de plata intocmite a precizat in
mod expres  categoria  de contributii ce urmau a fi stinse, in cauza devenind
incidente prevederile art.114-115 din Codul de procedura fiscala referitoare la
efectuarea platilor.

 Societatea considera ca organul fiscal a incalcat prevederile legale  intrucat
nu a fost instiintata despre modul in care s-a efectuat stingerea obligatiilor fiscale
platite de contribuabil in contul unic asa cum prevede cap.III, pct.11 din Metodologia
de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a
obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia.

In sustinerea contestatiei, societatea anexeaza copia sentintei civile nr.x/2009
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. x/2008 prin care s-a hotarat
admiterea actiunii formulate.

In concluzie,  S.C. x S.A. solicita admiterea contestatiei, desfiintarea deciziei
nr.x/.2009  si  exonerarea de la plata obligatiilor fiscale in cuantum de x lei prin
indreptarea erorilor materiale in fisa sintetica.

II. Prin Decizia contestata nr. x/.2009 referitoare la obligatiile de plata
accesorii, Administratia Finantelor Publice Sector 3 a stabilit accesorii aferente
contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, contributiei individuale de
asigurari sociale retinuta de la asigurati, contributiei de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale datorata de angajator, contributiei de asigurari pentru
somaj datorata de angajator, contributia individuala de asigurari pentru somaj
retinuta de la asigurati, contributiei angajatorilor pentru fondul de garantare pentru
plata creantelor sociale, contributiei pentru asigurari de sanatate datorata de
angajator, contributiei pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati,



varsamintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate si
impozitului pe veniturile din salarii, in suma totala de x lei. 

III. Luand in considerare motivele invocate de contestatara, documentele
existente la dosarul contestatiei, sustinerile organelor de administrare fiscala,
precum si actele normative in vigoare, se retin urmatoarele :

Cauza supusa solutionarii este daca societatea datoreaza obligatii fiscale
accesorii in suma de x lei, in conditiile in care debitele care au generat majorari de
intarziere nu au fost achitate integral si la termen, iar baza de impozitare stabilita prin
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspectia fiscala nr. x/.2008 emisa de AFP sector 3, care a generat calculul de
accesorii nu a fost anulata.

In fapt, prin Decizia de impunere privind pe obligatiile fiscale suplimentare de
plata stabilite de inspectia fiscala nr. x/.2008 emisa de AFP sector 3, au fost stabilite
in sarcina contestatoarei SC x SA obligatii de plata in suma totala de x lei,
reprezentand:

- x lei - contributia de asigurari sociale datorata de angajator;
- x lei - majorari de intarziere aferente;
-  x lei - contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la

asigurati;
- x lei - majorari de intarziere aferente.

Impotriva Deciziei de impunere privind pe obligatiile fiscale suplimentare de
plata stabilite de inspectia fiscala nr. x/.2008 emisa de AFP sector 3, SC x SA  a
formulat contestatie, iar prin Decizia nr. x/.2008, Serviciul solutionare contestatii din
cadrul D.G.F.P.-M.B. a dispus suspendarea solutionarii cauzei pana la
pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala, fara ca actul contestat sa fie
desfiintat sau anulat.

Impotriva solutiei de suspendare a solutionarii cauzei pronuntata in Decizia
nr. x/.2008, SC x SA a formulat actiune in instanta ce face obiectul dosarului nr.
x/2009.

Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios aministrativ si fiscal a
respins actiunea ca neintemeiata, cu recurs. Impotriva acestei hotarari SC x SA a
formulat recurs. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei prin Decizia nr. x/.2011 emisa in
dosarul nr. x/2009, ramasa irevocabila, a respins recursul ca nefondat.

Pana la data prezentei Serviciul solutionare contestatii nu a fost sesizat cu
privire la incetarea definitiva si irevocabila a motivelor ce au determinat suspendarea
 solutionarii contestatiei.

Prin Decizia nr. x/.2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii, AFP sector
3 a stabilit accesorii aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator,
contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati, contributiei de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator,
contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator, contributia individuala
de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, contributiei angajatorilor pentru
fondul de garantare pentru plata creantelor sociale, contributiei pentru asigurari de
sanatate datorata de angajator, contributiei pentru asigurari de sanatate retinuta de
la asigurati, varsamintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap
neincadrate si impozitului pe veniturile din salarii,  in suma totala de x lei. 

Debitele care au generat majorarile de intarziere sunt debite aferente
obligatiilor fiscale cuprinse in Declaratiile cod 100 privind obligatiile de plata la



bugetul de stat si in Declaratiile cod 102 privind obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale depuse in perioada noiembrie 2008-iunie
2009.

Pentru nevirarea in termenul legal a obligatiilor de plata la bugetul general
consolidat prin Decizia nr. x/.2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii,
Administratia Finantelor Publice sector 3, a stabilit in sarcina societatii  majorari de
intarziere in suma de x lei, calculate pe perioada 24.03.2009 – 06.07.2009.

Accesoriile in suma de x lei s-au generat urmare faptului ca societatea nu a
achitat obligatiile de plata stabilite in sarcina sa prin Decizia de impunere nr.x/2008,
iar platile efectuate de aceasta au stins obligatiile de plata in ordinea vechimii si nu
in functie de dorinta societatii.

In  drept,  potrivit dispozitiilor art. 81, art. 110 si art. 111 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata:

"Art. 81  - (1) Declaratia fiscala se depune de catre persoanele obligate
potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta." 

"Art. 111  -  (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor
prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza. 

In ceea ce priveste modalitatea de calcul a majorarilor de intarziere
care fac obiectul acestei contestatii, prevederile art. 114, art. 115, art. 119 si art. 120
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, precizeaza:

"Art. 114  - (1) Platile catre organele fiscale se efectueaza prin
intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni
de plata. 

(2) Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe
fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat,
inclusiv majorari de întârziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplica în mod
corespunzator. 

(21) Debitorii  vor  efectua  plata  impozitelor , taxelor, contributiilor si a
altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, într-un  cont  unic,  prin
utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate
bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte
obligatii de plata. 

(22) Distribuirea  sumelor  din contul  unic  se face de organul  fiscal
competent, distinct pe fiecare  buget  sau fond, dupa  caz, proportional cu
obligatiile  datorate . 

(23) În cazul în care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate,
distribuirea, în cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau alta
suma reprezentând creanta fiscala se face mai  întâi pentru  impozitele  si
contributiile  cu retinere  la sursa  si apoi pentru celelalte obligatii fiscale,
proportional cu obligatiile datorate.(...)”.

"Art. 115  - (1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de
impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art.
21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile,
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o
stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de



catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea  efectu ându-se,  de drept,  în
urmatoarea  ordine : 

a) sumele datorate în contul ratei din luna curenta din graficul de plata
a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si majorarea
de întârziere datorata în luna curenta din grafic sau suma amânata la plata,
împreuna cu majorarile de întârziere datorate pe perioada amânarii, în cazul în care
termenul de plata se împlineste în luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente
de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii înlesnirii acordate; 

b) obligatiile  fiscale  principale  sau accesorii,  în ordinea  vechimii ,
cu exceptia cazului în care s-a început executarea silita, când se aplica prevederile
art. 169 în mod corespunzator. În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plata
se aplica prevederile art. 175 alin. (41). 

(...). 
(2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel: 
a) în functie  de scadenta,  pentru  obligatiile  fiscale  principale;  
b) în functie  de data comunic arii,  pentru  di ferentele  de obligatii

fiscale  principale  stabilite  de organele  competente,  precum  si pentru
obligatiile  fiscale  accesorii;  

c) în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale
rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.” 

"Art. 119  - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de
întârziere." 

"Art. 120  - (1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi
de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la
data stingerii sumei datorate, inclusiv."

Potrivit pct.1 si pct. 3 din Ordinul presedintelui ANAF nr. 1314/2007
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia:

"1. În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.
47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, începând cu data de 1
ianuarie 2008 plata obligatiilor fiscale prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si
alte sume reprezentând creante fiscale care se plat esc de contribuabili într-un
cont unic  se va efectua prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului
pentru obligatiile fiscale datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru
Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si
fondurilor speciale. 

2. Sumele platite de contribuabili, reprezentând obligatii fiscale
prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
1.294/2007, datorate bugetului de stat, se distribuie de catre organul fiscal
competent pe tipuri de obligatii fiscale datorate, prioritate având obligatiile fiscale cu
retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale
datorate. 

3. Sumele reprezentând obligatii fiscale datorate buge telor
asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevaz ute de acelasi act normativ,
achitate de catre contribuabili în contul unic, se distribuie  de catre  organul
fiscal competent mai  întâi pe bugete,  proportional cu sumele  datorate  fiecarui
buget,  si apoi  pe tipuri  de obligatii  fiscale,  prioritate  având obligatiile  fiscale  cu



retinere  la sursa  si apoi  celelalte  obligatii  fiscale,  proportional cu obligatiile
fiscale  datorate ." 

Potrivit prevederilor legale sus invocate obligatiile fiscale se stabilesc
fie prin declaratiile depuse de contribuabili, fie de organul fiscal prin decizii de
impunere emise in urma inspectiei fiscale. Obligatiile fiscale se inregistreaza in
evidenta fiscala, iar platile efectuate de debitori sting obligatiile de plata inregistrate
in ordinea vechimii. Platile efectuate de debitori se fac in cont unic, iar distribuirea se
face potrivit metodologiei mai sus mentionata, de distribuire a sumelor platite de
contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre
acestia. Pentru neachitarea in termen a obligatiilor fiscale debitorii datoreaza
majorari de intarziere.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta
urmatoarele:

- prin decizia de impunere nr. x/.2008 emisa de Activitatea de inspectie
fiscala din cadrul Administratiei Finantelor Publice sector 3, s-au stabilit in sarcina
contribuabilei, pentru perioada 01.07.2001 - 31.01.2002, obligatii de plata
reprezentand contributii de asigurari sociale datorata de angajator in suma de x lei si
contributii individuale de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de x lei, iar
pentru neachitarea in termenul legal a sumelor stabilite s-au calculat majorari de
intarziere aferente pana la data de 30.04.2008 in suma de x lei si in suma de x lei; 

- decizia de impunere nr. x/.2008 a fost emisa in baza Raportului de
inspectie fiscala nr. x/.2008 prin care organul fiscal a constatat ca, pentru
indemnizatiile acordate salariatilor din industria de aparare in perioada de
intrerupere a activitatii, in baza dispozitiilor Legii nr. 78/1995, societatea nu a
constituit, declarat si virat contributia de asigurari sociale sociale - angajator, pentru
perioada 01.07.2001 - 31.01.2002;

       - prin adresa nr.x/.2008 inregistrata la Ministerul Public sub nr.x/.2008  
Administratia Finantelor Publice sector 3 a sesizat Parchetul de pe langa
Judecatoria Sector 3, cu privire la aspectele constatate si a solicitat "sa se cerceteze
daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de art. 3021 si
art. 249 din Codul penal";

     - prin Decizia nr.x/.2008, Serviciul solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P.-M.B.
a suspendat solutionarea contestatiei formulate impotriva deciziei de impunere nr.
x/.2008 pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala. Impotriva
solutiei de suspendare a solutionarii cauzei pronuntata in Decizia nr. x/.2008, SC x
SA a formulat actiune in instanta ce face obiectul dosarului nr. x/2009. Curtea de
Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a respins actiunea
ca neintemeiata, cu recurs. Impotriva acestei hotarari SC x SA a formulat recurs, iar
prin Decizia nr. x/.2011 emisa in dosarul nr. x/2009, ramasa irevocabila, Inalta Curte
de Casatie si Justitie a Romaniei a respins recursul ca nefondat;

- pana la data prezentei Serviciul solutionare contestatii nu a fost sesizat
cu privire la incetarea definitiva si irevocabila a motivelor ce au determinat
suspendarea. In acest sens, precizam ca organele de inspectie fiscala din cadrul
Administratiei Finantelor Publice sector 3 au transmis la Parchetul de pe langa
Judecatoria sectorului 3 mai multe adrese prin care s-a solicitat stadiul solutionarii
plangerii penale, care este solutia plangerii penale si daca este definitiva sau nu,
precum si daca s-a dispus inceperea urmaririi penale, l-a care nu s-a primit raspuns.

Fata de cele mai sus prezentate se retine faptul ca intrucat societatea figura
cu debite restante si neachitate stabilite prin Decizia de impunere nr.x/.2008,
comunicata acesteia de catre organele de inspectie fiscala, sumele achitate ulterior
in contul bugetului de stat si in contul bugetelor de asigurari sociale si fonduri



speciale au stins obligatiile de plata stabilite prin Decizia de impunere nr.x/.2008,
modificandu-se astfel ordinea de stingere a obligatiilor de plata declarate de
societate si inregistrate ulterior in evidenta pe platitor a organului fiscal, astfel ca
platile ulterioare efectuate de societate au stins alte obligatii de plata decat cele
avute in vedere de contestatara, fapt ce a dus la calcularea de majorari de intarziere
stabilite prin decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale.

Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei afirmatia societatii
precum ca nu ii pot fi pretinse majorarile calculate in conditiile in care plata
contributiilor a fost efectuata in termenul legal, intrucat platile efectuate de aceasta
nu pot stinge anumite obligatii pe care le doreste societatea, platile nefiind dedicate,
deoarece platile in contul unic se depersonalizeaza, iar distribuirea se face potrivit
unei metodologii aprobate prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1314/2007.

Fata de prevederile legale de mai sus se retine ca organul fiscal a calculat
majorari de intarziere conform principiului juridic potrivit caruia accesoriul urmeaza
principalul, intrucat, in conditiile in care Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. x/.2008 prin care s-au stabilit
obligatii fiscale principale nu a fost desfiintata sau anulata, contestatara datoreaza si
accesoriile generate ulterior.

Nu poate fi retinut argumentul contestatarei potrivit caruia prin sentinta civile
nr.x/2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. x/2008 ce a avut ca
obiect anularea deciziei nr.x/.2008 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. x S.A. inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.x/.2008 instanta a admis actiunea
S.C. x S.A. si a exonerat-o de la obligatiile stabilite prin Decizia nr.x/.2008, intrucat
aceasta sentinta a fost recurata, iar prin decizia nr.x/.2009 emisa de Inalta Curte de
Casatie si Justitie a Romaniei s-a dispus casarea acesteia si rejudecarea cauzei de
catre aceeasi instanta. Urmare rejudecarii cauzei,  Curtea de Apel Bucuresti s-a
pronuntat in data de 23.01.2012 in sensul respingerii ca neintemeiata a actiunii
formulata de  S.C. x S.A.

Sustinerea contestatarei referitoare la faptul ca nu se justifica calcularea in
sarcina sa a majorarilor de intarziere nu este intemeiata intrucat, pe de o parte,
majorarile de intarziere aferente debitelor nou create au luat nastere urmare  
stingerii datoriilor în ordinea vechimii, asa cum prevede art.115 din Codul de
procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pe de alta
parte, decizia de impunere nr. x/.2008 prin care s-au stabilit debitele principale, si
care au influentat calculul majorarilor de intarziere stabilite prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr.x/.2009, prin care au fost stabilite majorari de
intarziere in baza evidentei pe platitori in suma totala de x lei, ce face obiectul
prezentei contestatii, nu a fost desfiintata sau anulata.

 Astfel, avand in vedere prevederile legale sus mentionate, contestatia
urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 81, 111, art.114,
art.115, art.119, art.120, art. 215 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, pct.1 si pct. 3 din Ordinul presedintelui ANAF nr. 1314/2007
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia

                                                     DECIDE

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de S.C. x S.A. impotriva
Deciziei nr.x/.2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii, emisa de Administratia



Finantelor Publice sector 3, prin care au fost stabilite majorari de intarziere in suma
totala de x lei, in baza evidentei pe platitori in suma totala de contributiei de
asigurari sociale datorata de angajator, contributiei individuale de asigurari sociale
retinuta de la asigurati, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale datorata de angajator, contributiei de asigurari pentru somaj datorata
de angajator, contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la
asigurati, contributiei angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creantelor
sociale, contributiei pentru asigurari de sanatate datorata de angajator, contributiei
pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati, varsamintelor de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neincadrate si impozitului pe veniturile din
salarii. 

Prezenta decizie  este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate  fi contestata  potrivit legii, in termen de 6 luni de la comunicare,  la Tribunalul
Bucuresti.


