
   

Ministerul  Finan\elor Publice  -  Agen\ia Na\ional` de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a fost sesizat` de  Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila –
Serviciul  de Eviden\`  Pl`titori  Persoane  Juridice  ]i  Fizice, prin  adresa
nr........./..........2009,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr......./...........2009,  asupra  contesta\iei formulat` de  S.C.  ...................
S.R.L. Br`ila împotriva Deciziei nr......./........2009 referitoare la obliga\iile de
plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale, [ntocmit` de organele fiscale din
cadrul A.F.P. a Municipiului Br`ila. 

S.C.  ….............. S.R.L. Br`ila are  sediul  în  municipiul  Br`ila,
strada …......, nr..........., este înmatriculat` la Oficiul Registrului Comer\ului
de pe l@ng` Tribunalul  Br`ila sub nr. J09/.../........ ]i are atribuit codul unic
de înregistrare fiscal` …............... .

D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila,  verificând îndeplinirea  condi\iei de
procedur` prev`zut` de  art.206  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu  modific`rile ]i  complet`rile
ulterioare,  a  constatat  c` aceast` contesta\ie poart` o  semn`tur`
indescifrabil` care l-ar reprezenta pe administratorul …............., confirmat`
cu ]tampila în original a societ`\ii comerciale.

Obiectul  Ńcontesta iei formulat` de  S.C.  …................. S.R.L.
Br`ila [l constituie debitele totale din Decizia  nr..../......2009  referitoare la
obliga\iile de  plat` accesorii  aferente  Ńobliga iilor fiscale,   întocmit` de
Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila în sum` de  …. lei,
dup` cum urmeaz` :

- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe venitul din
salarii ;
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
sociale datorat` de angajator; 
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- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale  
de asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare 
pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 
angajator ; 
- ….lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
pentru somaj datorat` de angajator ; 
- ... lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` de
asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 
- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei angajatorilor 
pentru Fondul de garantare pentru plata crean\elor sociale; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice.     
Cum Decizia nr..........., [ntocmit` [n data de …...2009,  a fost

comunicat` societ`\ii comerciale cu scrisoarea recomandat` nr.... ]i primit`
[n data de …..2009, iar contestatoarea a depus contesta\ia [nregistrat` sub
nr....., [n data de …..2009 la Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului
Br`ila,  se  constat` c`,  aceasta a  fost  depus` în  termenul  prev`zut de
art.207  alin.(1)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur` fiscal`,
republicat` în anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.
       Constatând c`, [n spe\`, sunt [ntrunite  condi\iile prev`zute de
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu modific`rile
]i  complet`rile ulterioare,  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila este  competent` s`
solu\ioneze contesta\ia formulat` de S.C.................. S.R.L. Br`ila.

I.Contesta\ia este  formulat` de  ăc tre S.C.  …............ S.R.L.
Br`ila împotriva Deciziei nr........../.............2009 referitoare la  Ńobliga iile de
plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale, pentru suma de ….. lei, cu titlu
de  major`ri  de  [nt@rziere  aferente  impozitului  pe  venitul  din  salarii,
contribu\iei  de  asigur`ri  sociale  datorat`  de  angajator,  contribu\iei
individuale  de  asigur`ri  sociale  re\inut`  de  la  asigura\i,  contribu\iei  de
asigurare  pentru  accidente  de  munc`  ]i   boli  profesionale  datorate  de
angajator,  contribu\iei  de  asigur`ri  pentru  somaj  datorat`  de  angajator,
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contribu\iei  individuale de asigur`ri  pentru somaj re\inut` de la asigura\i,
contribu\iei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata crean\elor
sociale,  contribu\iei  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate  datorat`  de  angajator,
contribu\iei pentru asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i ]i contribu\
iei pentru concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice, eronat
calculat`.

Societatea  comercial`  solicit`  anularea  debitelor  calculate  cu
titlu de accesorii pentru urm`toarele motive : 

- debitele aferente lunii …...... 2009 pentru care au fost calculate
aceste accesorii au fost stinse prin compensare cu suma achitat` [n plus la
impozitul  pe  profit,  conform Notei  nr......./.......2009  privind  compensarea
obliga\iilor fiscale, iar cele aferente lunii …..... 2009 au fost stinse conform
Notei nr......./.........2009 privind compensarea obliga\iilor fiscale ;

- conform celor [nscrise [n cuprinsul Notei nr. …....../.........2009,
compensarea s-a efectuat cu data de …......2009, eronat, deoarece trebuia
efectuat` cu data de ….........2008, ceea ce a condus la calcularea acestor
accesorii ;  

- dovada faptului c` aceste accesorii au fost calculate eronat o
reprezint`  ]i  faptul  c`  [n  Nota  nr....../.......2009  privind  compensarea
obliga\iilor  fiscale  se  men\ioneaz`  aceasta  s-a  efectuat  [n  data  de
…..........2009 [n baza documentului din data de …....2008. 

Motivele de drept : art.111, art.116, art.119 -120 ]i art.122 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`. 

II.  Decizia  nr......./.........2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii  aferente    obliga\iilor  fiscale  a  fost  [ntocmit`  [n  temeiul  art.88
lit.c)  ]i  art.119  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile  ulterioare,  pentru  plata  cu  [ntarziere  a  impozitelor,  taxelor,
contribu\iilor sociale ]i a altor venituri ale bugetului general consolidat prin
care  s-au  calculat  accesorii  de  c`tre  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  -  A.F.P.  a
Municipiului Br`ila ]i privesc suma de ….. lei, din care :

- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe venitul din
salarii ;
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
sociale datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale de 
asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
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- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare 
pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 
angajator ; 
-  ...lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
pentru somaj datorat` de angajator ; 
- ... lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` de
asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 
- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei angajatorilor 
pentru Fondul de garantare pentru plata crean\elor sociale; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice.

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organelor  fiscale,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la
dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se re\ine :

Cauza  supus`  solu\ionarii  cu  care  a  fost  investit`  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila,  este  s`  se  pronun\e  dac`  contestatoarea  datoreaz`
major`rile  de  [nt@rziere  [n  sum`  de  ….  lei  calculate  prin   Decizia  nr.
….../.........2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii  aferente
obliga\iilor fiscale, [n condi\iile [n care, concomitent cu decizia atacat`, [n
aceea]i dat` ]i cu acela]i num`r de [nregistrare, a fost emis` ]i Decizia de
impunere  nr....../.........2009  privind  obliga\iile  fiscale  stabilite  [n  urma
corec\iilor evidentei fiscale, prin care s-au diminuat, devenind 0, obliga\iile
stabilite ini\ial cu titlu de major`ri de [nt@rziere [n suma de …... lei.

{n  fapt,  se re\ine  c`  S.C.  …...........  S.R.L.  Br`ila  a  contestat
major`rile  de  [nt@rziere  [n  sum`  de  …...........  lei,  deoarece  [n  data  de
…...2008 a depus cerere de compensare a impozitului pe profit de ….......
lei,  virat  [n plus la bugetul de stat, cu datoriile urm`toare lunii  ….. 2008
pentru  impozitul  pe  venitul  din  salarii,  contribu\ia  de  asigur`ri  sociale
datorat` de angajator, contribu\ia individual` de asigur`ri sociale re\inut` de
la asigura\i,  contribu\ia de asigurare pentru accidente de munc` ]i   boli
profesionale datorate de angajator,  contribu\ia de asigur`ri  pentru somaj
datorat`  de  angajator,  contribu\ia  individual`  de  asigur`ri  pentru  somaj
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re\inut` de la asigura\i, contribu\ia angajatorilor pentru Fondul de garantare
pentru  plata  crean\elor  sociale,  contribu\ia  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate
datorat` de angajator, contribu\ia pentru asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la
asigura\i  ]i  contribu\ia pentru  concedii  ]i  indemniza\ii  de  la  persoane
juridice sau fizice.

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.48 ]i
art.206  alin.(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum :

”ART. 48
Îndreptarea erorilor materiale
Organul  fiscal  poate  îndrepta  erorile  materiale  din

cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea
contribuabilului.  Actul  administrativ  corectat  se  v a  comunica
contribuabilului, potrivit legii.

...
ART. 206
Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
...
(2) Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi

măsurile  stabilite  şi  înscrise  de  organul  fiscal  în  titlul  de
crean Ńă  sau  în  actul  administrativ  fiscal  atacat,  cu  excep Ńia
contesta Ńiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a
actului administrativ fiscal.”

]i  [n  dispozi\iile  pct.  47.1,  47.3  ]i  47.4  din  H.G.  nr.1050/2004  pentru
aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, precum :

“  47.1.  Erorile  materiale  reprezint ă  gre şelile  sau
omisiunile  cu  privire  la  numele,  calitatea  şi  sus Ńinerile
păr Ńilor  din  raportul  juridic  fiscal  sau  cele  de  calcul  ori
altele  asemenea.  Aceste  erori  nu  pot  privi  fondul  a ctului,
respectiv  existen Ńa  sau  inexisten Ńa  obliga Ńiilor  fiscale
stabilite prin actul administrativ fiscal.

...
47.3.  Dup ă  efectuarea  îndrept ării  erorii  materiale,

organul fiscal are obliga Ńia de a comunica contribuabilului sau
oric ărei  alte  persoane  interesate,  de  îndat ă,  opera Ńiunea
efectuat ă.

47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale  nu
se poate efectua direct pe actul administrativ fisc al, se emite
un  nou  act  administrativ  fiscal  care,  de  asemenea,  va  fi
comunicat contribuabilului.”
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul
de  solu\ionare  a  contesta\iilor  re\ine  c`  S.C.  …...............  S.R.L.  Br`ila
conform eviden\ei pe pl`titor la impozitul pe profit aferent anului 2008, la
luna …....,  avea achitat [n plus la bugetul consolidat al statului  suma de
…........ lei.

Ca urmare, prin adresa nr.../....2009, depus` ]i [nregistrat` la
Administra\ia Finan\elor  Publice a Municipiului  Br`ila,  sub nr...../.....2009,
societatea comercial` solicit` compensarea sumei de ….. lei,  achitat` [n
plus la impozitul pe profit cu debitele lunare ([ncep@nd cu cele aferente lunii
…...... 2008) pentru obliga\iile de plat` aferente salariilor, p@n` la stingerea
sumei respective. 

Astfel, pentru luna …... 2009, organul fiscal, [ntocme]te [n mod
eronat Nota privind compensarea obliga\iilor  fiscale  nr.........  din  data de
…....2009  [n  care  [nscrie  “  Compensarea  s-a  efectuat  [n  baza
documentului  nr........  din  data  de  …......2009  ”  ]i  “  Compensarea  se
efectueaz` cu data de …......2009 “, a impozitului pe profit [n sum` de …....
lei,  virat  [n  plus,  cu obliga\iile  de plat`  [n  sum` de ….....  lei  cu titlu  de
impozit  pe venitul  din salarii,  contribu\ie de asigur`ri  sociale datorat` de
angajator,  contribu\ie  individual`  de  asigur`ri  sociale  re\inut`  de  la
asigura\i,  contribu\ie  de  asigurare  pentru  accidente  de  munc`  ]i   boli
profesionale datorate de angajator,  contribu\ie de asigur`ri  pentru somaj
datorat`  de  angajator,  contribu\ie  individual`  de  asigur`ri  pentru  somaj
re\inut` de la asigura\i, contribu\ie angajatorilor pentru Fondul de garantare
pentru  plata  crean\elor  sociale,  contribu\ie  pentru  asigur`ri  de  s`n`tate
datorat` de angajator, contribu\ie pentru asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la
asigura\i  ]i  contribu\ie pentru  concedii  ]i  indemniza\ii  de  la  persoane
juridice sau fizice, cu data de .........2009.

Obliga\iile aferente lunii …........ 2009 aveau ca termen de plat`
data de ….....2009 ]i astfel, urmare a compens`rii efectuate, [n eviden\a pe
pl`titor  s-au  generat  major`ri  de  [nt@rziere  pentru  perioada  …...2009  –
…......2009,  emi\@ndu-se  [n  mod  eronat  Decizia  nr...........  din  data  de
….......2009 referitoare la obliga\iile de plat` accesorii  aferente obliga\iilor
fiscale, pentru suma de …...... lei. 

Constat@nd gre]eala efectuat`, de a tasta …....2009 [n loc de
….........2008, din oficiu, organul fiscal a luat m`sura de a [ndrepta eroarea
material` efectuat` ]i a emis [n aceea]i zi, respectiv …........2009, Decizia
de impunere nr............ privind obliga\iile fiscale stabilite [n urma corec\iilor
eviden\ei fiscale, prin care obliga\iile [n sum` de …........lei, [nregistrate [n
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mod eronat cu titlu de major`ri de [nt@rziere, se diminueaz` [n minus, astfel
c` obliga\iile accesorii [n condi\iile legii sunt zero, deci decizia de calcul al
acestora, contestate, devine nul` de drept.

Cele dou` decizii,  ]i  anume  Decizia  nr......../..........2009 prin
care   s-au  calculat  major`ri  de  [nt@rziere  [n  sum` de  ….......  lei,  c@t  ]i
Decizia de impunere nr......./..........2009 prin care s-au diminuat accesoriile
calculate [n sum` de …...... lei, au fost transmise S.C. …................ S.R.L.
Br`ila cu scrisoarea recomandat` nr............., primit` de aceasta [n data de
…..........2009.  

Rezult` c` societatea comercial` a luat la cuno]tin\` de faptul
c` debitul [n sum` de …...... lei cu titlul de major`ri de [nt@rziere,  calculat
eronat  a fost  diminuat,  devenind zero,  neexist@nd astfel,  nici  o obliga\ie
fiscal` de plat`.

{n  conformitate  cu  prevederile  art.46  din  O.G.nr.92/2003,
republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  se
constat`  nulitate  actului  administrativ  fiscal  atacat,  respectiv,  Decizia
nr......../............2009  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii  aferente
obliga\iilor fiscale, deoarece nu mai are obiect.

Cum,  [n  cauz`  sunt  incidente  dispozi\iile  art.206  alin.(2)  din
O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, care prevede c`: 

“ART. 206
Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
...
(2) Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi

măsurile  stabilite  şi  înscrise  de  organul  fiscal  în  titlul  de
crean Ńă  sau  în  actul  administrativ  fiscal  atacat,  cu  excep Ńia
contesta Ńiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a
actului administrativ fiscal.

]i  dispozi\iile  pct.12.1  alin.c)  din  O.M.F.P.nr.519/2005  privind  aprobarea
Instruc\iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal` prin care se prevede c` :

“12.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca:
...
c)  fiind  f ăr ă  obiect,  în  situa Ńia  în  care  sumele  şi

măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul a dministrativ
fiscal  atacat sau dac ă  prin reluarea procedurii  administrative,
luându-se  act  de  solu Ńia  pronun Ńat ă  de  instan Ńa  penal ă,  se
constat ă c ă cererea r ămâne lipsit ă de obiect; ...”
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se  constat`  c`   obiectul  contesta\iei  nu  mai  exist`,  deoarece  sumele
stabilite ]i [nscrise de organul fiscal [n actul administrativ atacat sunt nule.

Pe cale  de  consecin\`,  conform celor  prezentate,  contesta\ia
depus`  de  S.C.  …........  S.R.L.  Br`ila  se  prive]te  ca  fiind  f`r`  obiect,
urm@nd a fi respins` ca atare.  

Pentru  considerentele  ar`tate  ]i  [n  temeiul  art.216  din  O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, se

            D E C I D E :

Respingerea ca fiind f`r` obiect a contesta\iei  formulat` de
S.C. …..........  S.R.L. Br`ila cu sediul  în municipiul  Br`ila,  strada …........
nr......, [n contradictoriu cu M.F.P. - D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Administra\ia
Fina\elor Publice a Municipiului Br`ila cu sediul [n Br`ila, strada Delfinului
nr.1, [mpotriva Deciziei nr......./.............2009 referitoare la obliga\iile de plat`
accesorii  aferente  obliga\iilor fiscale, pentru suma total` de ....... lei,  din
care :

- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe venitul din
salarii ;
-.... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
sociale datorat` de angajator; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individuale de 
asigur`ri sociale re\inuta de la asigura\i ; 
- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigurare 
pentru accidente de munc` ]i boli profesionale datorate de 
angajator ; 
- ... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei de asigur`ri 
pentru somaj datorat` de angajator ; 
- ...lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei individual` de 
asigur`ri pentru somaj re\inut` de la asigura\i; 
- ... leu, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei angajatorilor 
pentru Fondul de garantare pentru plata crean\elor sociale; 
- …. lei,  major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate datorat` de angajator; 
- …. lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
asigur`ri de s`n`tate re\inut` de la asigura\i;
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- .... lei, major`ri de [nt@rziere aferente contribu\iei pentru 
concedii ]i indemniza\ii de la persoane juridice sau fizice.
{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de

procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2) din acela]i act normativ, la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.  

                                    DIRECTOR  COORDONATOR,

 9


