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DECIZIA NR. 70 
din 02.04.2013 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
persoana fizic� ......., 

din mun. .......,  str. ......., 
 jude�ul Suceava, CNP ......., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ....... din 21.02.2013 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ....... prin adresa nr. ....... din 
18.02.2013, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ....... din 21.02.2013, cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
....... din mun. .......,  str. .......,  jude�ul Suceava. 
    
  Deoarece societatea nu precizeaz� suma contestat�, în temeiul pct. 175.1 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prin adresa nr. 
......./25.02.2013, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a 
solicitat petentei precizarea cuantumului acestei sume, individualizat� pe categorii de 
impozite, taxe accesorii. 

Adresa transmis�  a fost primit� de contestator în data de 01.03.2013, conform 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 

Întrucât pân� la data emiterii prezentei decizii contribuabilul nu a r�spuns 
solicit�rilor privind precizarea cuantumului  sumei contestate, individualizat� pe 
categorii de impozite, taxe accesorii, având în vedere prevederile pct. 2.1 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, consider�m contesta�ia 
formulat� împotriva Deciziei referitoare  la obliga�iile  de  plat� accesorii nr. ....... din 
data de 31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice  a municipiului ......., 
privind suma total� de .......lei, reprezentând:  

 
• … lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit��i 

independente; 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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• ....... lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 

 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ....... din data de 

31.12.2012, emis� de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice ......., a fost transmis� 
prin po�t�, fiind luat� la cuno�tin�� în data de 31.01.2013, conform semn�turii de pe 
confirmarea de primire, aflat� la dosarul cauzei. 

Persoana fizic� ....... contest�  decizia emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice ....... în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, contesta�ia  fiind depus� �i 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice ....... sub nr. ....... din data de 
08.02.2013. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ....... contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii nr. ......./31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ......., cu privire la suma de .......lei, reprezentând, …. lei accesorii 
aferente impozitului pe venituri din activit��i independente �i ....... lei accesorii 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri. 

 
În contesta�ia formulat�, petenta precizeaz� c�  în cadrul activit��ii pe care a 

desf��urat-o ca  persoan� fizic� autorizat� nu a înregistrat niciodat� profit, ci numai 
pierderi. 

Sus�ine c�, potrivit declara�iilor depuse din anul 2010, nu a mai desf��urat 
activitate �i solicit� exonerarea de orice plat� �i s� fie considerat cu activitatea 
definitiv încetat�. 

  

II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
......./31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ......., 
s-a stabilit în sarcina persoanei fizice ....... suma de .......lei, reprezentând, … lei 
accesorii aferente impozitului pe venituri din activit��i independente �i ....... lei 
accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de 
persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri, stabilit� astfel: 
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- .. leu penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 
independente în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. ..................... din 
25.02.2011,  privind perioada 16.12.2011 – 16.01.2012; 

 

- … leu  dobânzi aferente impozitului pe venituri din activit��i independente în 
sum� de 13 lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 15.02.2012,  privind 
perioada 26.06.2012 – 31.12.2012; 

 
- … lei  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 

independente în sum� de … lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 
15.02.2012,  privind perioada 26.06.2012 – 31.12.2012; 

 - …  leu  dobânzi aferente impozitului pe venituri din activit��i independente 
în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 15.02.2012,  privind 
perioada 26.09.2012 – 31.12.2012; 

- …. lei  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 
independente în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 
15.02.2012,  privind perioada 26.09.2012 – 31.12.2012; 

 
- …. lei  dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri, în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .......din 
31.05.2012, ce au fost calculate pentru perioada 01.06.2012 – 27.12.2012; 

- …. lei penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri, în sum� de ....... lei, individualizate prin 
Decizia nr. .......din 31.05.2012, ce au fost calculate pentru perioada 01.06.2012 – 
27.12.2012. 

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 

 
Referitor la suma de .......lei, reprezentând, … lei accesorii aferente 

impozitului pe venituri din activit��i independente �i ....... lei accesorii aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
......./31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ......., 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana fizic� ....... datoreaz� aceast� sum�, 
în condi�iile în care acesta nu a achitat debitele datorate la scaden�� �i nu face 
dovada cu documente c� nu datoreaz� aceast� sum�. 

 
 În fapt, pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 

independente �i a  contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, organele fiscale din 
cadul AFP ....... au stabilit în sarcina persoanei fizice suma de .......lei, reprezentând: 
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•   … lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit��i 
independente; 

• ....... lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 
 

Contestatoarea sus�ine c�, potrivit declara�iilor depuse din anul 2010, nu a mai 
desf��urat activitate �i solicit� exonerarea de orice plat� �i s� fie considerat� cu 
activitatea definitiv încetat�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 
• Art. 119, art. 120 �i art. 120^1 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. […] 

 
 
ART. 120 
Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 

modificat prin legile bugetare anuale. […] 
 
 
ART. 120^1* 
“Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 

de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale 
principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 

datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii 
de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
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(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la termenul de 

scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

Astfel, dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv �i sunt în procent de 0,04%/zi. 

De asemenea, dac� debitul se stinge dup� 60 zile de la scaden��, se datoreaz� 
penalit��i în procent de 15% asupra bazei impozabile. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� pentru neachitarea la 

scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i independente �i a contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, organele fiscale din cadul AFP ....... au stabilit în sarcina 
persoanei fizice suma de .......lei, reprezentând, …. lei accesorii aferente impozitului 
pe venituri din activit��i independente �i ....... lei accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri. 

Suma de …. lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit��i 
independente a fost  calculat� astfel: 

 
- … leu penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 

independente în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. ..................... din 
25.02.2011,  privind perioada 16.12.2011 – 16.01.2012; 

 

- … leu dobânzi aferente impozitului pe venituri din activit��i independente în 
sum� de …. lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 15.02.2012,  privind 
perioada 26.06.2012 – 31.12.2012; 

 
- … lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 

independente în sum� de …. lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 
15.02.2012,  privind perioada 26.06.2012 – 31.12.2012; 

 - … leu dobânzi aferente impozitului pe venituri din activit��i independente în 
sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 15.02.2012,  privind 
perioada 26.09.2012 – 31.12.2012; 

- …. lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din activit��i 
independente în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .............. din 
15.02.2012,  privind perioada 26.09.2012 – 31.12.2012. 

 
Suma de ....... lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 

s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, a fost calculat� astfel: 

 
- …. lei  dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu 
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realizeaz� venituri, în sum� de ....... lei, individualizate prin Decizia nr. .......din 
31.05.2012, ce au fost calculate pentru perioada 01.06.2012 – 27.12.2012; 

- …. lei penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri, în sum� de ....... lei, individualizate prin 
Decizia nr. .......din 31.05.2012, ce au fost calculate pentru perioada 01.06.2012 – 
27.12.2012. 

 
Contestatoarea solicit� exonerarea la plat� a sumelor stabilite întrucât, potrivit 

declara�iilor depuse din anul 2010, nu a mai desf��urat activitate. 
 

În ceea ce prive�te accesoriile în sum� de … lei, din documentele existente 
la dosarul cauzei se re�ine c� accesoriile în sum� de … leu au fost calculate pentru 
pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit în sum� de ....... lei, individualizate prin 
Decizia nr. ..................... din 25.02.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ......., iar accesoriile în sum� de … lei au fost calculate pentru pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit individualizate prin Decizia  nr. ....... ....... din 
15.02.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ........ 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c�, organele fiscale au 

emis Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011,  nr. 
..................... din 25.02.2011, prin care s-a stabilit c� persoana fizic� ....... datoreaz� 
pentru anul 2011 pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de ... lei, din care: pentru 
trim. I 2011 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 15.03.2011, pentru trim. 
II 2011 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 15.06.2011, pentru trim. III 
2011 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 15.09.2011 �i pentru trim. IV 
2011 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 15.12.2011. 

Pentru anul 2012, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru pl��i 
anticipate cu titlu de impozit .............. din 15.02.2012 prin care s-a stabilit c� 
persoana fizic� ....... datoreaz� pentru anul 2012 pl��i anticipate cu titlu de impozit în 
sum� de … lei, din care: pentru trim. I 2012 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la 
data de 25.03.2012, pentru trim. II 2012 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data 
de 25.06.2012, pentru trim. III 2012 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 
25.09.2012 �i pentru trim. IV 2012 în sum� de ....... lei cu termen de plat� la data de 
25.12.2012.  

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� Decizia nr. 

..................... din 25.02.2011 a fost comunicat� contribuabilului la data de 
16.06.2011, iar Decizia nr. .............. din 15.02.2012 a fost comunicat� 
contribuabilului la data de 16.03.2012, conform semn�turilor de pe confirm�rile  
de primire aflate în xerocopie la dosarul cauzei. 

 
Contestatoarea solicit� exonerarea la plat� a sumelor stabilite, sus�inând c� 

potrivit declara�iilor depuse din anul 2010, nu a mai desf��urat activitate. 
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Sus�inerea contestatorului c� nu a desf��urat activitate �i nu a realizat venituri 
nu poate fi re�inut�, întrucât din documentele existente la dosarul cauzei rezult� 
c� în sarcina sa au fost stabilite crean�e fiscale, care au la baz� un titlu de 
crean�� �i care au fost comunicate acestuia. 

 
Prin referatul cu propuneri de solu�ionare nr. ....... /21.02.2013, organele fiscale 

precizeaz� c� persoana fizic�  „....... nu a avut încetat� activitatea ca persoan� fizic� 
autorizat�. Cu toate c�, în anul 2010 �i 2011 petentul nu a realizat venituri, conform 
declara�iilor anuale depuse, el datoreaz� pl��i anticipate cu titlu de impozit, conform 
art. 82 din Legea nr. 571/2003.” 

 
În ceea ce prive�te accesoriile în sum� de ....... lei, din decizia de calcul al 

accesoriilor, se re�ine c� acestea au fost calculate pentru contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri în sum� de ....... lei, ce a fost 
individualizat� prin Decizia nr.  .......din 31.05.2012. 

 
Referitor la accesoriile în sum� de  ....... lei aferente contribu�iei de asigur�ri 

sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, prin Referatul cu propuneri de 
solu�ionare nr. ......./21.02.2013, organele fiscale  precizeaz� c�: „ Accesoriile în sum� 
de ....... lei din Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ..............din 
31.12.2012, au fost calculate de la data de 01.06.2012  pân� la data de 27.12.2012, 
conform anexei la Decizia nr. ..............din 31.12.2012, pentru debitul de ...... lei 
restant la impozitul pe  contribribu�ii de sigur�ri sociale de s�n�tate datorate la 
persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente. 

Suma debit de ...... lei a fost achitat� prin compensare  la data de 27.12.2012.” 
 

 Suma de ....... lei,  reprezentând  contribribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
care a generat accesoriile în sum� de ....... lei, fiind achitat�, rezult� c� petenta �i-a 
însu�it suma de ....... lei ca fiind  datorat�, numai c� a achitat-o  cu întârziere. 

 Petentul nu face dovada c� debitele pentru care s-au calculat accesoriile nu 
sunt datorate sau c� au fost achitate în termenul legal, iar din documentele existente la 
dosarul cauzei rezult� c� în sarcina sa au fost stabilite crean�e fiscale,  care au la baz� 
un titlu de crean��.  

 
Contestatorul sus�ine c� nu a desf��urat activitate, dar nu depune documente 

din care s� rezulte c� nu datoreaz� crean�ele fiscale pentru care au fost stabilite 
accesoriile sau c� aceste crean�e au fost achitate în termen.  

În ceea ce sarcina probei, sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. (1) lit. c) 
�i lit. d) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede: 

„Art. 206 [...] 
             (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
             c) motivele de fapt �i de drept; 
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             d) dovezile pe care se întemeiaz�;”. 
  

Totodat�, la art. 65 alin. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
precizeaz�: „Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 
la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 

 
 Din dispozi�iile legale citate mai sus se re�ine c� în contesta�ie trebuie s� se 
men�ioneze atât motivele de fapt cât �i de drept, precum �i dovezile pe care acestea se 
întemeiaz�. 

De asemenea, conform prevederilor lege men�ionate, contribuabilul are sarcina 
de a dovedi actele �i faptele care stau la baza sus�inerilor sale. 

 
În condi�iile în care obliga�iile principale care au generat accesoriile nu au fost 

anulate prin vreo alt� decizie �i nici nu se demonstreaz� c� acestea au fost stinse prin 
vreuna din modalit��ile prev�zute de lege,  organele fiscale în mod legal au calculat 
accesorii în sum� de .......lei, reprezentând … lei accesorii aferente impozitului pe 
venituri din activit��i independente �i ....... lei accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i �inând cont de faptul c� petentul 

nu face dovada cu documente c� debitele pentru care s-au calculat accesoriile nu sunt 
datorate sau c� au fost achitate în termenul legal, rezult� c� în mod legal organele 
fiscale au calculat accesorii în sum� de .......lei, reprezentând … lei accesorii 
aferente impozitului pe venituri din activit��i independente �i ....... lei accesorii 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� de persoana fizic� ....... cu privire la aceast� sum�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ......./31.12.2012, emis� de 
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Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ......., cu privire la suma de .......lei, 
reprezentând: 

 
•   …  lei – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 
• .......  lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 

datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 

 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


