
 

DECIZIA  nr.104/2007  
privind solutionarea contestatiei formulata de 

x inregistrata la
      D.G.F.P.-M.B. sub nr. x

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul de
Solutionare a Contestatiilor a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice Sector 6, cu adresa
nr. x, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x asupra contestatiei formulata de x., cu sediul in x. 

Obiectul contestatiei, inregistrata  la Administratia Finantelor Publice Sector 6 sub nr.
x, il constituie Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale
inregistrata sub nr. x, comunicata petentei prin posta cu scrisoarea recomandata nr. x din data de
21.02.2007, prin care s-au stabilit obligatii de plata accesorii in suma totala de x lei, din care
petenta contesta suma de x lei reprezentand:

-   x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice;
- x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata;
-     x lei reprezentand contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 

       datorata de angajator.

Constatand ca, in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.175 alin.(1), 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 a Municipiului Bucuresti este investita sa
solutioneze contestatia formulata de x.

I. In sustinerea contestatiei, petenta aduce urmatoarele argumente:
Referitor la impozitul pe dividende persoane fizice:
Prin declaratia rectificativa nr. x, petenta a corectat, in sensul anularii, obligatia de

plata in suma de x lei declarata, in mod eronat, prin declaratia nr. x.
Referitor la taxa pe valoarea adaugata:
Suma de x lei, individualizata prin decontul nr. x, a fost achitata integral prin O.P. nr.

x.
Suma de x lei, individualizata prin decontul nr. x, a fost achitata integral prin O.P. nr.

x.
Suma de x lei, individualizata prin decontul nr. x, a fost achitata integral prin O.P. nr.

x.
Petenta mentioneaza ca, desi avea obligatia de a depune numai deconturi trimestriale

pentru anul 2004, a depus, in mod eronat, si deconturi lunare, astfel:
- prin decontul pentru luna ianuarie 2004 nr. x a declarat o obligatie de plata in suma

de x lei, care a fost achitata integral cu O.P. nr. x;
- prin decontul pentru luna februarie 2004 nr. x a declarat o obligatie de plata in suma

de x lei, care a fost achitata integral cu O.P. nr. x;
- prin decontul trimestrial (trimestrul I 2004) nr. x a declarat o obligatie de plata in

suma de x lei, suma care include si obligatiile de plata aferente lunilor ianuarie si februarie 2004,
iar cu O.P. nr. x a fost achitata suma de x lei reprezentand diferenta de achitat pentru trimestrul I
2004.
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Contestatara mentioneaza ca urmeaza sa corecteze eroarea produsa vizavi de taxa pe
valoarea adaugata de plata aferenta trimestrului I 2004 la o data ulterioara depunerii acestei
contestatii.

Referitor la contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati:
Contestatara recunoste faptul ca datoreaza accesorii in suma de x, urmare

achitarii cu o intarziere de 24 de zile fata de data scadentei obligatiei de plata.
Referitor la contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

datorata de angajator:
Suma de x lei, individualizata prin declaratia nr. x, a fost achitata integral prin

chitanta nr. x.

II. Prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale inregistrata sub nr. x, Administratia Finantelor Publice Sector 6 a stabilit in sarcina
petentei obligatii de plata accesorii in suma totala de x lei, din care aceasta contesta suma 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 :

x este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. x si are C.I.F. x.

1. Referitor la suma de x lei reprezentand  accesorii aferente impozitului pe
dividende persoane fizice:

Cauza supusa solutionarii este daca organul fiscal a stabilit corect faptul ca petenta
datoreaza suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe dividende persoane
fizice, in conditiile in care obligatia de plata declarata initial eronat pentru luna iunie 2004 a
fost corectata ulterior cu suma de x lei de catre platitor, prin depunerea unei declaratii
rectificative.

In fapt, prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale inregistrata sub nr. x, Administratia Finantelor Publice Sector 6 a stabilit in
sarcina societatii obligatii de plata accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice,
calculate pentru perioada 01.01.2006 - 27.12.2006, in suma de x lei, documentul prin care s-a
individualizat debitul fiind declaratia nr. x.

Prin declaratia rectificativa cod 710 inregistrata la organul fiscal sub nr. x, petenta a
corectat obligatia de plata declarata initial de x lei, inscriind x lei.

In drept, dispozitiile pct. 81.1. din normele metodologice de aplicare a Codului de
procedura fiscala, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004 stipuleaza ca “declaratiile fiscale pot fi
corectate de cãtre contribuabili, din proprie initiativã, ori de câte ori constatã erori în declaratia
initialã, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent.” 

De asemenea, incepand cu data de 1 ianuarie 2004 sunt aplicabile prevederile art. 109
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora:

“Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urmãtoare
termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.” 
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Referitor la declaratiile rectificative, O.M.F.P. nr. 600/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, precizeaza:

“Declaratia rectificativã se utilizeazã pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate
la bugetul de stat, stabilite de cãtre plãtitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursã,
precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de cãtre acestia de la asigurati”.

Totodata, in speta sunt incidente si prevederile art. I din O.M.F.P. nr. 1551/2006
pentru aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 4/2006, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 836 din 11.10.2006, care precizeaza:

“I. Art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si
depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu art. 12-17 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor
bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 82 coroborat cu art.
115-121 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

În situatia în care sumele rezultate dupa rectificarea declaratiilor fiscale sunt mai mici
decât obligatiile fiscale declarate initial, se datoreaza obligatii fiscale accesorii, stabilite potrivit
legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificarii, cu modificarea
corespunzatoare a actelor administrative de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, dupa caz.”

Avand in vedere prevederile legale de mai sus, rezulta ca societatea datoreaza
majorari de intarziere numai pentru sumele datorate si neachitate la termenele scadente.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a fisei de evidenta
sintetica pe platitor a organului fiscal, anexate in copie la dosarul cauzei, rezulta urmatoarele:

- documentul prin care s-a individualizat debitul in suma de x lei (diferenta intre x lei
reprezentand obligatia de plata declarata de societate ca fiind datorata pentru luna iunie 2004 si
x lei reprezentand suma achitata potrivit OP nr. x) este declaratia nr. x;

- in data de 09.03.2007, contestatara a depus la Administratia Finantelor Sector 6,
declaratia rectificativa nr. x, prin care a corectat, in sensul diminuarii (anularii), impozitul pe
dividende distribuite la persoane fizice initial declarat in suma de x lei, cu suma de x lei.

Fata de cele mai sus prezentate, rezulta ca organul de impunere are obligatia de a
aplica dispozitiile art. I din O.M.F.P. nr. 1551/2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale
Centrale nr. 4/2006, respectiv prevederile art. 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, potrivit carora se datoreaza obligatii fiscale accesorii numai pentru
sumele datorate ca urmare a rectificarii, cu modificarea corespunzatoare a actelor administrative
de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, dupa caz.

In acest sens, prin procesarea declaratiei rectificative, asa cum rezulta din fisa
analitica pe platitor editata la data de 20.04.2007, anexata la dosarul cauzei, a fost stinsa
obligatia de plata in suma de x lei.

Astfel ca, titlu de creanta contestat care stabileste si individualizeaza obligatia de
plata in suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe dividende distribuite la
persoane fizice este lipsit de efecte in ceea ce priveste dreptul de creanta al statului asupra
societatii, intrucat aceasta nu o datoreaza, pe motiv ca suma de x lei a fost corectata, in sensul
anularii, prin declaratia rectificativa nr. x.
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Intrucat in cazul in speta nu mai exista o obligatie fiscala datorata, in urma depunerii
declaratiei rectificative nemairezultand diferente de plata in raport cu sumele initial stabilite
(dreptul de creanta fiscala si obligatiile fiscale corelative iau nastere numai in momentul in care
exista o baza de impunere), urmeaza a se admite acest capat de cerere al contestatiei formulata de
x pentru suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice. 

2. Referitor la suma de x lei reprezentand accesorii taxei pe valoarea adaugata si la
suma de x reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale datorata de angajator:

Cauza supusa solutionarii este daca petenta datoreaza suma totala de x lei
reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata si aferente contributiei de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator, in conditiile in care
organul fiscal a respectat ordinea de stingere a obligatiilor de plata prevazuta de lege, iar, in
ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, societatea nu a corectat erorile aparute urmare
depunerii eronate a deconturilor de taxã pe valoarea adãugatã pentru lunile ianuarie si
februarie 2004 si in ceea ce priveste contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale datorata de angajator, petenta nu a corectat eroarea produsa urmare virarii
eronate a obligatiei de plata aferenta lunii decembrie 2003 in contul altei categorii de
contributie.

In fapt, prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale inregistrata sub nr. x, Administratia Finantelor Publice Sector 6 a stabilit in
sarcina societatii urmatoarele obligatii de plata:

- x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata, calculate pentru
perioada 01.01.2006 - 31.12.2006, documentul prin care s-a individualizat debitul fiind declaratia
nr. x;

- x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata, calculate pentru
perioada 25.04.2006 - 20.07.2006, documentul prin care s-a individualizat debitul fiind declaratia
nr. x;

- x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata, calculate pentru
perioada 25.10.2006 - 31.12.2006, documentul prin care s-a individualizat debitul fiind declaratia
nr. x;

- x reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale datorata de angajator, calculate pentru perioada 01.01.2006 -
31.12.2006, documentul prin care s-a individualizat debitul fiind declaratia nr. x.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 79, art. 81, art. 82, art. 107 si art. 110 din Codul de
procedura fiscala, republicat si normelor metodologice de aplicare a acestor articole, aprobate prin
H.G. nr. 1050/2004:

Norme metodologice: 
“78.1. Declaratiile fiscale sunt documente prin care se declarã: 
a) impozitele, taxele si contributiile datorate, în cazul în care, potrivit legii,

obligatia calculãrii impozitelor si taxelor revine plãtitorului (...)”.

Codul de procedura fiscala:
“Art. 79 - (2) În declaratia fiscalã contribuabilul trebuie sã calculeze cuantumul

obligatiei fiscale, dacã acest lucru este prevãzut de lege.” 
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“Art. 81 - Declaratiile fiscale pot fi corectate de cãtre contribuabil, din proprie
initiativã.” 

Norme metodologice: 
“81.1. Declaratiile fiscale pot fi corectate de cãtre contribuabili, din proprie initiativã,

ori de câte ori constatã erori în declaratia initialã, prin depunerea unei declaratii rectificative la
organul fiscal competent. (...)

81.3. În cazul taxei pe valoarea adãugatã, sumele rezultate din corectarea erorilor de
înregistrare în evidentele de taxã pe valoarea adãugatã se înregistreazã la rândurile de regularizãri
din decontul lunii în care au fost operate corectiile.” 

Codul de procedura fiscala:
“Art. 82 - (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general

consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declaratie fiscalã, în conditiile art. 79 alin. (2) si art. 83 alin. (4) (...)”. 

“Art. 107 - (3) Titlul de creantã este actul prin care se stabileste si se individualizeazã
creanta fiscalã, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptãtite, potrivit legii.”
 

Norme metodologice: 
“107.1. Titlul de creantã este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se

individualizeazã obligatia de platã privind creantele fiscale, întocmit de organele competente sau
de alte persoane îndreptãtite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 

a) decizia de impunere emisã de organele competente, potrivit legii; 
b) declaratia fiscalã, angajamentul de platã sau documentul întocmit de plãtitor prin

care acesta declarã obligatiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de cãtre plãtitor, potrivit
legii”.

Codul de procedura fiscala:
“Art. 110 - (1) Dacã un contribuabil datoreazã mai multe tipuri de impozite, taxe,

contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevãzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma
plãtitã nu este suficientã pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile acelui tip de
creantã fiscalã principalã pe care îl stabileste contribuabilul. 

(2) În cadrul tipului de impozit, taxã, contributie sau altã sumã reprezentând creantã
fiscalã stabilit de contribuabil, plata se efectueazã în urmãtoarea ordine: 

a) sume datorate în contul ratelor din graficele de platã a obligatiilor fiscale, pentru
care s-au aprobat esalonãri si/sau amânãri la platã, precum si dobânzile datorate pe perioada
esalonãrii si/sau amânãrii la platã si calculate conform legii; 

b) obligatii fiscale principale cu termene de platã în anul curent, precum si accesoriile
acestora, în ordinea vechimii; 

c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în
ordinea vechimii, pânã la stingerea integralã a acestora; 

d) dobânzi, penalitãti de întârziere aferente obligatiilor fiscale prevãzute la lit. c); 
e) obligatii fiscale cu termene de platã viitoare, la solicitarea debitorului. 
(3) Pentru creantele bugetelor locale, din categoria obligatiilor fiscale prevãzute la

alin. (2) lit. b) se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale. 
(4) În situatia în care debitorul nu efectueazã plata obligatiilor fiscale, conform

prevederilor alin. (2), creditorul fiscal va proceda la stingerea obligatiilor fiscale pe care le
administreazã, în conformitate cu ordinea de platã reglementatã de prezentul cod“ (...).”
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Totodata, in conformitate cu prevederile art. 1 si art. 2 din OMFP nr. 520/2005 pentru
aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxã pe valoarea
adãugatã:

“Art. 1. - Se aprobã Instructiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de
taxã pe valoarea adãugatã, prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin nu se aplicã pentru corectarea erorilor de
înregistrare în evidentele plãtitorilor a taxei pe valoarea adãugatã, caz în care se aplicã prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu
modificãrile si completãrile ulterioare, referitoare la corectarea de cãtre contribuabili a taxei pe
valoarea adãugatã.”

A. Referitor la suma de x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata:

Din prevederile legale mai sus mentionate rezulta ca decontul de taxa pe valoarea
adaugata este un titlu de creanta prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala,
respectiv obligatia de plata datorata de societate.

Astfel ca, prin deconturile privind taxa pe valoarea adaugata, depuse de societate, sub
nr. x pentru luna ianuarie 2004, nr. x pentru luna februarie 2004 si nr. x pentru luna martie 2004
s-au stabilit si individualizat obligatiile de plata in suma de x lei, x lei si x lei, motiv pentru care
sumele datorate de petenta au fost inregistrate in evidenta analitica pe platitor a organului fiscal.

Nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a cauzei argumentele petentei potrivit
carora obligatiile de plata din deconturile aferente lunilor ianuarie si februarie 2004 nu sunt
datorate, acestea fiind depuse in mod eronat, intrucat, desi avea dreptul de a corecta  erorile
aparute urmare depunerii eronate a deconturilor de taxã pe valoarea adãugatã pentru lunile
ianuarie si februarie 2004, tinand cont de prevederile legale incidente perioadei, societatea nu a
facut-o pana la data depunerii contestatiei. Mai mult, prin contestatia formulata, aceasta
mentioneaza:

“Aceasta eroare o vom corecta prin decontul 300 al perioadei fiscale urmatoare.”

Prin urmare, tinand cont de faptul ca petenta a achitat numai o parte a obligatiei
datorata si declarata de ea insasi prin decontul de TVA nr. x pentru luna martie 2004, respectiv a
achitat suma de x lei, potrivit OP nr. x, in loc de x lei, rezulta ca, in mod corect, organul de
impunere a procedat la calcularea accesoriilor aferente obligatiilor de plata neachitate.
 

Totodata, din reglementarile legale rezulta faptul ca obligatia de plata a unui
contribuabil la o anumita data este influentata nu numai de obligatia de plata declarata la
momentul respectiv, ci si de obligatiile de plata stabilite anterior si de platile efectuate pana la
acea data.

Astfel ca, nu pot fi retinute nici motivatiile contestatarei potrivit carora a achitat
integral si in termenul legal obligatiile de plata stabilite prin deconturile nr. x in suma de x lei (OP
nr. x), nr. x in suma de x lei (OP nr. x) si nr. x in suma de x lei (OP nr. x), intrucat, desi s-a produs
o eroare in declaratiile petentei, aceasta nu a fost corectata, motiv pentru care Administratia
Finantelor Publice Sector 6  a procedat la stingerea obligatiilor fiscale pe care le
administreazã, în conformitate cu ordinea de platã reglementatã de Codul de procedura
fiscala, republicat si nu potrivit vointei societatii.
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Drept pentru care, rezulta ca suma de x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe
valoarea adaugata stabilita prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale inregistrata sub nr. x, este legal datorata.

B. Referitor la suma de x reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator: 

In conformitate cu prevederile art. II din O.M.F.P. nr. 2009/2005 privind modificarea
si completarea O.M.F.P. nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a
numãrului de evidentã a plãtii:

“Art. II. - (1) Pentru plãtile efectuate de contribuabili pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentului ordin, prin documente de platã pe care a fost înscris numãrul de evidentã a
plãtii, însã a fost completat eronat, unitãtile de trezorerie vor efectua, la cererea contribuabililor,
adresatã organului fiscal competent, si cu avizul acestuia, corectiile corespunzãtoare (...)”.

Din fisa de evidenta analitica si sintetica pe platitor, precum si din referatul cu
propuneri de solutionare a contestatiei, rezulta ca “in urma depunerii declaratiei privind
obligatiile de plata la bugetul general consolidat nr. x, s-a declarat de plata o contributie de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator aferenta lunii
decembrie 2003 in suma de x lei, virata cu OP nr. x in contul contributiei de asigurari sociale
datorata de angajator”.

Totodata, prin adresa nr.x, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, organul fiscal a
mentionat faptul ca petenta nu a depus nicio cerere privind indreptarea erorii respective, desi
prevederile art. II din OMFP nr. 2009/2005 stipuleaza, in mod expres, faptul ca indreptarea
erorilor din documentele de plata se efectueaza numai la cererea contribuabililor.

Astfel ca, nu pot fi retinute motivatiile contestatarei potrivit carora a achitat integral si
in termenul legal obligatia de plata stabilita prin declaratia nr.x in suma de x lei (chitanta seria x
nr. x), intrucat, desi s-a produs o eroare in documentul de plata, respectiv in O.P. nr. x, nu s-a
solicitat corectarea acesteia, motiv pentru care Administratia Finantelor Publice Sector 6 a
procedat la stingerea obligatiilor fiscale pe care le administreazã, în conformitate cu ordinea de
platã reglementatã de Codul de procedura fiscala, republicat si nu potrivit vointei societatii.

Totodata, societatea avea obligatia de a  efectua plata obligatiilor bugetare, distinct,
pe fiecare impozit, respectiv avea obligatia de a întocmi documentul de plata pentru contributia de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator si nu pentru
contributia de asigurari sociale datorata de angajator.

De asemenea, urmare faptului ca obligatia de plata a unui contribuabil la o anumita
data este influentata nu numai de obligatia de plata declarata la momentul respectiv, ci si de
obligatiile de plata stabilite anterior si de platile efectuate pana la acea data, in evidenta analitica
pe platitor a rezultat o obligatie de plata in suma de x lei, care nu a fost achitata pana la data
depunerii contestatiei.

Drept pentru care, rezulta ca suma de x reprezentand accesorii aferente contributiei de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator, stabilita prin
Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrata
sub nr. x, este legal datorata.
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Fata de cele mai sus prezentate, urmeaza a se respinge ca neintemeiata contestatia
formulata de x., pentru suma de x lei reprezentand accesorii taxei pe valoarea adaugata si pentru
suma de x reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale datorata de angajator, stabilite prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrata sub nr. x emisa de Administratia Finantelor
Publice Sector 6.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 1 si art. 2 din O.M.F.P. nr.
520/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 600/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. I din O.M.F.P. nr. 1551/2006, art. II din O.M.F.P. nr. 2009/2005,
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, art. 109 din O.G. nr. 92/2003, publicata
in anul 2003, art. 79, art. 81, art. 82, art. 107, art. 110, si art. 186 alin. (1) din Codul de procedura
fiscala, republicat 

DECIDE:

1. Admite contestatia formulata de x pentru suma de x lei reprezentand accesorii
aferente impozitului pe dividende persoane fizice si anuleaza in parte Decizia nr. x referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrata sub nr. x emisa de
Administratia Finantelor Publice Sector 6 pentru aceasta categorie de obligatii de plata accesorii. 

2. Respinge contestatia formulata de x., pentru suma de x lei reprezentand accesorii
taxei pe valoarea adaugata si pentru suma de x leu reprezentand accesorii aferente contributiei de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator, stabilite prin
Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrata
sub nr. x emisa de Administratia Finantelor Publice Sector 6.

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