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              D E C I Z I E  nr. 2919/988/05.12.2014  
privind contesta ia formulat de

 

X înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara 
sub nr. ......../04.08.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost 
sesizat de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi nr. 
............./04.08.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. ......./04.08.2014, asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
D-na X  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
....../24.03.2014 i la D.G.R.F.P Timi oara sub nr........./04.08.2014.   

Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile de 
plat accesorii nr. ......./31.12.2013 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Timi solicitând anularea par ial a acesteia pentru suma de xxxx lei 
reprezentând accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate 
datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i independente.

 

          Contesta ia a fost formulat si semnat de petent , a a dup cum prevede art. 
206 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

          Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .  

  

Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei: 

  

I. În contesta ia formulat petenta

 

solicit anularea par ial a Deciziei 
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ......./31.12.2013 pentru suma de xxxx 
lei reprezentând accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate 
datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i independente

 

pentru 
urm toarele motive:

 
Agen ia

 
Na ional de 

 
Administ rare Fiscal

 
Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii

  
Str. Gh. Lazar nr. 9B 
300081, Timi oara 
Tel : +0256 499334 
Fax :+0256 499332 
e-mail:info.adm @dgfptmmfinante.ro

 

nr. inreg. ANSPDCP 20012 

 
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
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Petenta arat c , accesoriile aferente obliga iilor fiscale (penalit i i 

dobânzi) sanc ioneaz neachitarea la scaden a obliga iilor principale conform art. 
119 C.pr.fiscal . 

 
Astfel, cu privire la suma de xxx lei indicat în decizie a c rei scaden era 

25.03.2013,  petenta arat c a achitat aceast sum la 19.03.2013, anexând în 
acest sens, la dosarul cauzei, fotocopia extrasului de cont din care rezult achitarea 
acestei sume la data 19.03.2013, înaintea scaden ei. În aceste condi ii, petenta 
sus ine ca este nefondat calcularea accesoriilor.   

 

Pentru toate aceste considerente, se solicit admiterea contesta iei.  

  

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. 
......../31.12.2013 emis

 

de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi , 
organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene

 

a Finan elor Publice Timi , în 
considerarea prevederilor art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 92/2003, republicat , 
privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare au 
stabilit în sarcina petentei suma totala de xxxx lei din care petenta contest suma 
de xxxx lei reprezentând dobânzi i 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 xxxx lei 
individualizata prin documentul nr.........din 06.03.2013, calculate pentru perioada 
26.03.2013 

 

25.06.2013 conform Anexei la Decizia nr. ........... din 31.12.2013.   

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat rile 
organelor fiscale, motiva iile petentei i actele normative în vigoare pe perioada 
supus impunerii se re in urm toarele:

  

În fapt, în data de 19.03.2013, petenta X a efectuat plata obliga iilor sale 
fiscale de natura pl ilor anticipate aferente

 

impozitului pe venitul din activit i 
independente si a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate aferente trimestrului 
I 2013, în sum

 

totala de xxxx lei, conform fotocopiei extrasului de cont anexat la 
dosarul cauzei.  

Întreaga sum de xxxx lei reprezentând plata anticipat aferent impozitului 
pe venitul din activit i independente i a contribu iei de asigur ri sociale de 
s n tate datorat de petent pe trimestrul I 2013,

 

cu scaden a la 25.03.2013,

 

a fost 
virat  în contul bugetar aferent impozitului pe veniturile din activit i independente  
............... a a cum rezult din extrasul de cont nr.......... depus de  petent la dosarul 
cauzei.  

În condi iile în care suma de xxxxx lei reprezentând obliga ia fiscala de 
natura contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorat de persoana care 
realizeaz venituri din activit i independente cu scaden a la data de 25.03.2013 a 
fost pl tit de petent în alt cont bugetar decât cel corespunz tor, respectiv plata s-
a efectuat în contul bugetar aferent impozitului pe venituri din activit i 
independente, D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionare a solicitat 
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petentei cu adresa nr ../06.10.2014, completarea dosarului cauzei cu înscrisuri 
de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur fiscal care s 
fac dovada achit rii sumei de xxxxx lei în contul bugetar aferent contribu iei de 
asigur ri sociale de s n tate datorate de persoanele care realizeaz venituri din 
activit i independente - ., în condi iile în care din documentele existente la 
dosarul cauzei a  rezultat c întreaga sum pl tit a fost virat în contul bugetar 
aferent impozitului pe venituri din activit i independente - .  

Petenta a primit solicitarea la data de 09.10.2014, conform confirm rii de 
primire existent în original la dosarul cauzei, îns pân la data prezentei nu a 
formulat r spunsul s u.  

  

In drept, potrivit art. 24, art. 85, art. 110, art. 110^1, art. 111, art. 114, 
art.115,art. 116, art. 119, art. 120, art. 120^1 i art. 122 din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

Art. 24 - Stingerea creantelor fiscale 
Creantele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silita, scutire, 

anulare, prescriptie si prin alte modalitati prevazute de lege.

 

"Art. 85 - (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declaratie fiscala, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri." 
"Art. 110 - (3) Titlul de crean este actul prin care se stabile te i se 

individualizeaz crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndrept ite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

 

    a) decizia de impunere;     
b) declara ia fiscal ;

     

c) decizia referitoare la obliga ii de plat accesorii;

     

d) declara ia vamal ;( ) . 
      Art. 110^1 - Eviden a crean elor fiscale

 

(1) În scopul exercit rii activit ii de colectare a crean elor fiscale, organele 
fiscale din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal organizeaz , 
pentru fiecare contribuabil, eviden a crean elor fiscale si

 

modul de stingere a 
acestora. 

(2) Contribuabilii au acces la informa iile din eviden a crean elor fiscale 
potrivit procedurii aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale

 

de 
Administrare Fiscal .

  

Art. 111 - Termenele de plat

 

(1) Crean ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev zute de 
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz

 

Art. 114 - Dispozi ii privind efectuarea pl ii

     

(1) Pl ile c tre organele fiscale se efectueaz prin intermediul b ncilor, 
trezoreriilor i al altor institu ii autorizate s deruleze opera iuni de plat .
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    (2) Plata obliga iilor fiscale se efectueaz de c tre debitori, distinct

 
pe fiecare 

impozit, tax , contribu ie i alte sume datorate bugetului general consolidat, 
inclusiv major ri de întârziere. Dispozi iile art. 1093 din Codul civil

 
se aplic în 

mod corespunz tor. 
     (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor 
sume datorate bugetului general consolidat, prev zute prin ordin al pre edintelui 
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , într-un cont unic, prin utilizarea 
unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru obliga iile datorate 
bugetului de stat i a unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru 
celelalte obliga ii de plat .

       

(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, 
distinct pe fiecare buget sau fond, dup caz, propor ional cu obliga iile datorate

  

        [ ]  
  (3) În cazul stingerii prin plat a obliga iilor fiscale, momentul pl ii este:

 

[ ] 
c) în cazul pl ilor efectuate prin decontare bancar , data la care b ncile 

debiteaz contul pl titorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, 
astfel cum aceast informa ie este transmis prin mesajul electronic de plat de 
c tre institu ia bancar ini iatoare, potrivit reglement rilor specifice în vigoare, 
cu excep ia situa iei prev zute la art. 121, data putând fi dovedit prin extrasul de 
cont al contribuabilului; 

(4) Pentru crean ele fiscale administrate de Agen ia Na ional de 
Administrare Fiscal i unit ile subordonate, organul fiscal, la cererea 
debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plat întocmite de 
acesta i va considera valabil plata de la momentul efectu rii acesteia, în suma i 
din contul debitorului înscrise în documentul de plat , cu condi ia debit rii 
contului acestuia i a credit rii unui cont bugetar.

     

(5) Prevederile alin. (4) se aplic în mod corespunz tor i de c tre celelalte 
autorit i publice care, potrivit legii, administreaz crean e fiscale.

      

(6) Cererea poate fi depus în termen de 5 ani, sub sanc iunea dec derii. 
Termenul începe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urm tor celui în care 
s-a efectuat plata.       

(7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobat prin

 

ordin al ministrului 
finan elor publice." 

Art. 115 - Ordinea stingerii datoriilor 
(1) Dac un contribuabil datoreaz mai multe tipuri de impozite, taxe, 

contribu ii i alte sume reprezentând crean e fiscale prev zute la art. 21 alin. (2) 
lit. a), iar suma pl tit nu este suficient pentru a stinge toate datoriile, atunci se 
sting datoriile corelative acelui tip de crean fiscal principal pe care o 
stabile te contribuabilul sau care este distribuit , potrivit prevederilor art. 114, de 
c tre organul fiscal competent, dup caz, stingerea efectuându-se, de drept, în 
urm toarea ordine: 

[ ] 
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b) toate obliga iile fiscale principale, în ordinea vechimii, i apoi obliga iile 

fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii crean elor

 
fiscale prin 

dare în plat , se aplic prevederile art. 175 alin. (41);

 
[ ] 
d) obliga iile cu scaden e viitoare, la solicitarea contribuabilului.

 
(2) Vechimea obliga iilor fiscale de plat se stabile te astfel: 
a) în func ie de scaden , pentru obliga iile fiscale principale; 
[ ] 
c) în func ie de data depunerii la organul fiscal a declara iilor fiscale 

rectificative, pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. 

[ ] 
(4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost 

efectuat stingerea datoriilor prev zut la alin. (1), cu cel pu in 5 zile înainte de 
urm torul termen de plat a obliga iilor fiscale.

 

Art. 116 - Compensarea 
(1) Prin compensare se sting crean ele statului sau unit ilor 

administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, 
contribu ii i alte sume datorate bugetului general consolidat cu crean ele 
debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat de la 
buget, pân la concuren a celei mai mici sume, când ambele

 

p r i

 

dobândesc 
reciproc atât calitatea de creditor, cât i pe cea de debitor, cu condi ia

 

ca 
respectivele crean e s fie administrate de aceea i autoritate public .

 

(2) Crean ele fiscale ale debitorului se compenseaz cu obliga ii datorate 
aceluia i buget, urmând ca din diferen a r mas

 

s fie compensate obliga iile 
datorate altor bugete, în mod propor ional, cu respectarea condi iilor prev zute 
la alin. (1). 

[ ] 
(4) Dac legea nu prevede altfel, compensarea opereaz de drept la data la 

care crean ele exist deodat , fiind deopotriv certe, lichide i exigibile.

 

(5) În sensul prezentului articol, crean ele sunt exigibile: 
a) la data scaden ei, potrivit art. 111; 
b) la termenul prev zut de lege pentru depunerea decontului cu sum 

negativ de TVA cu op iune de rambursare, în limita sumei aprobate la 
rambursare prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii;

 

c) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru 
restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de 
restituire a accizei sau taxei pe valoarea ad ugat , dup caz, depuse potrivit 
Codului fiscal; 

d) la data comunic rii deciziei, pentru obliga iile fiscale principale, precum 
i pentru obliga iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie; 

e) la data depunerii la organul fiscal a declara iilor fiscale rectificative, 
pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale stabilite de contribuabil;
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f) la data comunic rii actului de individualizare a sumei, pentru obliga iile 

de plat de la buget;

 
g) la data primirii, în condi iile legii, de c tre organul fiscal a titlurilor  

executorii emise de alte institu ii, în vederea execut rii silite.

 
h) la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru 

restituire prin decizia emis de organul fiscal potrivit legii, pentru sumele de 
restituit conform art. 117   

(6) Compensarea se constat de c tre organul fiscal competent, la cererea 
debitorului sau din oficiu. Dispozi iile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor 
sunt aplicabile în mod corespunz tor.

 

(7) Organul fiscal competent comunic debitorului decizia cu privire la 
efectuarea compens rii, în termen de 7 zile de la data efectu rii opera iunii.

 

Art.117 - Restituiri de sume 
    Restituiri de sume 

    (1) Se restituie, la cerere, debitorului urm toarele sume:

     

a) cele pl tite f r existen a unui titlu de crean ;

     

b) cele pl tite în plus fa de obliga ia fiscal ;

     

c) cele pl tite ca urmare a unei erori de calcul;

     

d) cele pl tite ca urmare a aplic rii eronate a prevederilor legale; 
    e) cele de rambursat de la bugetul de stat;    

( ) 
     (6) Dac debitorul înregistreaz obliga ii fiscale restante, sumele prev zute la 
alin. (1), (2) i (21) se vor restitui numai dup efectuarea compens rii potrivit 
prezentului cod.(...)

 

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.     

(2) Nu se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel, obliga ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit , cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor i sumelor confiscate care nu 
sunt g site la locul faptei.

     

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi 
apar ine crean a principal .

     

(4) Dobânzile i penalit ile de

 

întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi iile aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal , cu excep ia situa iei prev zute la art. 142 alin. (6).

 

 
Art. 120 - (1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat 

titularului crean ei fiscale ca urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor 
de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

 [...] 
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(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.

 

    ( )     
(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.

  

        Art. 122 - Dobânzi i penalit i de întârziere

 

în cazul compens rii

 

În cazul crean elor fiscale stinse prin compensare, dobânzile i penalit ile 
de întârziere sau major rile de întârziere, dup caz, se calculeaz

 

pân la data 
prev zut la art. 116 alin. (4).

  

Potrivit dispozi iilor legale mai sus citate, calculul dobânzilor si penalit ilor 
de întârziere reprezint

 

o masura accesorie in raport cu debitul, conform 
principiului de drept accessorium sequitur principale, iar operatiunea de 
compensare reprezinta o modalitate de stingere a creantelor bugetare. 

Totodat , compensarea opereaz de drept la data la care crean ele exista 
deodat , fiind deopotriv

 

certe, lichide si exigibile. Crean ele sunt exigibile la 
data scadentei. 

De asemenea, din interpretarea dispozi iilor normative invocate se retine ca 
accesoriile se calculeaz asupra obliga iilor bugetare datorate si neachitate la 
scadenta. 

Penalit ile de întârziere se calculeaz  pentru plata cu intarziere a obliga iilor 
fiscale si nu înl tura obliga ia de plata a dobânzilor. Nivelul penalit ilor este cel 
prev zut de lege. 

De asemenea, se retine ca un contribuabil are obliga ia de a pl ti distinct, la 
termenele legale, impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului 
general consolidat, în spe a contribu ia

 

de asigur ri de s n tate reprezentând pl i 
anticipate, care se stabilesc i se individualizeaz

 

prin titluri de crean (decizie

 

de 
impunere). 

In ceea ce prive te termenul legal de plata a contribu iei de asigur ri sociale 
de s n tate, dispozitiile art. 296^21 coroborat cu art. 296^24 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
stipuleaza: 

ART. 296^21 Contribuabili 
(1) Urm toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de 

pensii i la cel de asigur ri sociale de s n tate, cu respectarea prevederilor 
instrumentelor juridice interna ionale la care România este parte, dup caz:

 

( ) 
d) persoanele care realizeaz venituri din profesii libere;
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 (2) Persoanele prev zute la alin. (1) datoreaz contribu ii sociale 

obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac aceste venituri sunt impozabile 
potrivit titlului III. 

ART. 296^24 Pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale

 
(1) Contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e), h) i i), cu 

excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt 
obliga i s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale.

 

(2) În cazul contribu iei de asigur ri sociale de s n tate, pl ile anticipate 
prev zute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor 
prev zute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declara iei de venit 
estimat/norma de venit sau a declara iei privind venitul realizat, dup caz. În cazul 
contribu iei de asigur ri sociale, obliga iile lunare de plat se stabilesc pe baza 
venitului declarat, prev zut la art. 296^22 alin. (1). 

(...) 
(4)  În decizia de impunere, baza de calcul al contribu iei de asigur ri 

sociale de s n tate pentru contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - 
e), h) i i), cu excep ia celor care realizeaz venituri din arendarea bunurilor 
agricole i a celor care realizeaz venituri din închirierea camerelor, situate în 
locuin e proprietate personal , în scop turistic, men iona i la art. 63 alin. (3), se 
eviden iaz lunar, iar plata se efectueaz trimestrial, în 4 rate egale, pân la data 
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

 

Începând cu data de 1 iulie 2012, contribu iile sociale

 

de natura CASS 
datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achit la 
unit ile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza c rora se afl 
adresa unde î i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în 
cazul în care aceasta este diferit de domiciliu.  

 

Conturile bugetare unde se vireaz contribu iile sociale datorate de c tre 
persoanele fizice, pentru fiecare trezorerie, se g sesc pe pagina de Internet a 
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , la urm toarea adres : 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Con_IBAN_pf.htm.   

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se retin urmatoarele:  
- în data de 19.03.2013, petenta a efectuat plata obliga iilor sale fiscale de 

natura pl ilor anticipate aferente impozitului pe venitul din activit i independente 
si a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate aferente trimestrului I 2013, în 
sum

 

totala de xxxx lei, conform fotocopiei extrasului de cont anexat la dosarul 
cauzei.  

- întreaga sum de xxxxx lei a fost virata în contul bugetar aferent impozitului 
pe veniturile din activit i independente  .a a cum rezulta din extrasul de 
cont nr  depus de  petent la dosarul cauzei. 

 

-  potrivit dispozi iilor legale în vigoare la data efectu rii pl ii, respectiv la 
19.03.2013, petenta avea obliga ia achit rii sumei

 

de xxxxx reprezentând obliga ia 
fiscala de natura contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoane 
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care realizeaz venituri din activit i independente, cu scaden a la data de 
25.03.2013, în contul bugetar corespunz tor contribu iilor sociale datorate de c tre 
persoanele fizice, i nu în cel de impozit pe veniturile din activit i independente, 
a a cum prevede art. 114 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prin efectuarea pl ii în contul impozitului pe veniturile din activit i 
independente, la data scaden ei respectiv

 

25.03.2013, debitul în sum de 7.779 lei 
reprezentând obliga ia fiscala de natura contribu iei de asigur ri sociale de s n tate 
datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i independente, considerat 
de petenta ca fiind achitat la data de 19.03.2013, a r mas nestins, petenta figurând 
în eviden a fiscala cu obliga ii fiscale în plus

 

în sum de 7.779 lei la impozitul pe 
venitul din activit i independente.       

În lipsa formul rii de c tre petenta a r spunsului s u, D.G.R.F.P Timi oara 
ca organ competent în solu ionarea contesta iei a procedat la examinarea 
documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv referatul cu propuneri de 
solu ionare a contesta iei nr......../04.08.2014, care conform pct. 3.5 din OPANAF 
nr.450/2013, trebuie s con in obligatoriu  (...) preciz ri privind îndeplinirea 
condi iilor de procedur , men iuni privind sesizarea organelor de urm rire i 
cercetare penal , dup caz, precum i propuneri de solu ionare a contesta iei, 
având în vedere toate argumentele contestatorului i documentele în sus inere; în 
caz contrar dosarul se restituie în vederea complet rii.

 

Astfel se constat c organul fiscal de administrare nu a identificat i 
precizat momentul la care crean ele au existat

 

deodat

 

fiind certe lichide si 
exigibile, respectiv momentul in care petenta a îndeplinit concomitent atât calitatea 
de creditor cat si pe cea de debitor al bugetului general consolidat raportat la 
scadenta obliga iei fiscale de natura pl ilor anticipate cu titlu de contribu ie de 
asigur ri sociale de s n tate datorate de persoane care realizeaz venituri din 
activit i independente, în condi iile în care potrivit prevederilor legale mai sus 
citate compensarea opereaz de drept la data la care crean ele exista deodat , 
fiind deopotriv certe, lichide si exigibile, iar crean ele sunt exigibile la data 
scadentei. 

Astfel ca, în ceea ce prive te dobânzile si penalit ile de întârziere in sum de 
xxxxx lei, stabilite de organele fiscale, pe perioada 26.03.2013 

 

25.06.2013, prin 
Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr............ din 31.12.2013, 
contestata, asupra obliga iei fiscale de natura contribu iei de asigur ri sociale de 
s n tate datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i independente 
individualizata ca obliga ie de plata prin Decizia de impunere pentru pl i 
anticipate nr.........../06.03.2013, organul de solu ionare a contesta iei nu se poate 
pronun a

 

solu ionând pe fond cauza deoarece din documentele existente la dosarul 
contesta iei nu rezulta situa ia fiscala a contribuabilei cu privire la debitele de plata 
si stingerea acestora, iar organul de solu ionare a contesta iei nu are competenta de 
a identifica momentul la care o posibila compensare opereaz de plin drept în 
condi iile legii, în lipsa preciz rilor obligatorii ale organelor fiscale de administrare 
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din cuprinsul referatului cu propuneri de solu ionare a contesta iei în leg tur cu 
data eventualei compens ri posibil a fi realizat în condi iile normelor legale 
precitate.      

Prin urmare, se vor aplica prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala: 

Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ atacat, 
situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.

 

În spe sunt aplicabile i dispozi iile pct. 11.5, 11.6 si 11.7 din Instruc iunile 
de aplicare ale art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republic , aprobate prin Ordinul nr. 2906/2014:

 

11.5. În situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total sau 
par ial a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele 
care au condus la desfiin are.

 

          11.6. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de zile de 
la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad i acela i obiect 
al contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
           11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului obliga ii fiscale 
mai mari decât cele din actul desfiin at, acesta putând fi contestat potrivit legii. În 
mod corespunz tor nu poate fi diminuat pierderea fiscal cu o sum mai mare 
decât cea înscris în actul desfiin at.

 

În considerarea celor mai sus prezentate AJFP Timi va proceda la 
reanalizarea obliga iilor de plat privind CASS i la calcularea accesoriilor inând 
cont de prevederile legale, de motiva iile acestuia, precum i de cele re inute prin 
prezenta.  

Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul art. 24, art. 85, art. 
110, art. 110^1, art. 111, art. 114, art.115,art. 116, art. 119, art. 120, art. 120^1 
i art. 122, art. 216 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 296^21 coroborat cu 
art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pct. 11.5, pct. 11.6 si pct. 11.7 din Instruc iunile pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , aprobate prin Ordinul pre edintelui A.N.A.F. nr. 2906/2014, în 
baza referatului nr.                              , se   

D E C I D E  

- desfiin area Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. 
............./31.12.2013 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 
pentru suma de xxxxx lei reprezentând accesorii aferente contribu iei

 

de asigur ri 
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sociale de s n tate datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i 
independente, urmând ca AJFP Timi s emit o nou decizie pentru aceea i 
perioad , conform actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele re inute  
în prezenta i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din O.G.nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat .

 
-  prezenta decizie se comunica la:  

X  
AJFP Timi

  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

   DIRECTOR GENERAL, 
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