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DECIZIA NR. 5348/27.04.2017 

privind soluţionarea contestaţiei formulate de d-l X, JUD. NEAMŢ, 
înregistrată la Direcţia Generală Regională  a Finanţelor Publice Iaşi, 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, 
sub nr. ...................... 

 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ, cu Adresa nr. ................, înregistrată la Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ..............., cu privire la 
contestaţia formulată de d-l X, cu domiciliul în sat. .................. 
 Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ......................., emisă de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ. 
 Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată în urma 
regularizării veniturilor.  
 Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 de zile prevăzut de 
art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere faptul că actul 
administrativ fiscal contestat a fost comunicat în data de 22.01.2016, iar 
contestaţia a fost depusă în data de 26.01.2016, la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Neamţ, unde a fost înregistrată sub nr. ........................ 
          Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii 1, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 268, 
art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
           I. D-l X, contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
......................, solicitând anularea acesteia întrucât este nelegală şi 
neîntemeiată. 
 Petentul precizează faptul că în data de 22.01.2015, organul fiscal a 
emis Decizia de impunere nr. ......................, prin care s-au stabilit în sarcina 
sa contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei, contribuţii pe 
care le-a achitat în data de 29.01.2015, cu chitanţa seria ..................... 
 Contestatorul menţionează faptul că veniturile menţionate mai sus nu 
pot fi luate în considerare pentru regularizarea contribuţiilor întrucât au fost 
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achitate deja contribuţiile prevăzute de lege şi în consecinţă solicită anularea 
deciziei contestate. 
 Totodată precizează faptul că în cursul anului 2015 periodic au fost 
virate la bugetul de stat toate contribuţiile datorate calculate în raport cu 
veniturile obţinute, astfel că sumele stabilite în plus sunt nedatorate. 
 II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ în temeiul prevederile legale a emis pe numele d-lui X Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .............. prin care s-au stabilit în 
sarcina contestatorului, pentru perioada 25.03.2015-31.12.2015, accesorii în 
sumă de S lei aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată 
în urma regularizării veniturilor. 
 III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
 Referitor la obligaţii fiscale accesorii în sumă de S lei, aferente 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată în urma 
regularizării veniturilor, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii 1, se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în 
condiţiile în care, ulterior, prin Borderoul de adăugare/scădere a 
obligaţiilor fiscale nr. ............., s-au scăzut din evidenţa fiscală a 
contestatorului accesoriile în sumă de S lei, petentul nemaiavând de 
plată obligaţiile fiscale contestate. 
  În fapt, în data de 22.12.2014, organul fiscal a emis pe numele d-lui Y 
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate Anul ..........., prin care a stabilit în sarcina acestuia diferenţe de 
contribuţii rezultate din regularizarea anuală în sumă de S lei. 
 Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate Anul 2012 nr. ................ a fost depusă de organul fiscal 
la dosarul cauzei, dar fără dovada comunicării acesteia. 
 În data de 31.12.2015, organul fiscal a emis pe numele d-lui X Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .................... prin care au fost 
stabilite accesorii în sumă de S lei, aferente debitului în sumă de S lei stabilit 
prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate Anul 2012 nr. ............... 
 Prin Adresa nr. ............, organul fiscal revine cu completări la  Referatul 
nr. .............. şi precizează „Datorită faptului că Decizia de impunere anuală 
nr. ................ pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul 2012 a fost confirmată în baza de date, aceasta mu a fost supusă 
analizei procedurii informatice automate de anulare/desfiinţare a sumelor 
reprezentând regularizări CASS pentru anul 2012. Drept urmare, suma de 
plată în valoare de S lei din această decizie nu a fost prinsă în borderoul de 
scădere generat automat în data de 21.08.2016 de aplicaţia informatică. În 
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data de 29.03.2017 a fost reglată de către organul fiscal situaţia fiscală a 
domnului X, în urma căreia contestatorul nu mai figurează cu obligaţii fiscale 
datorate, reprezentând Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată în urma regularizării veniturilor pentru anul 2012.”, 
propunând soluţionarea contestaţiei ca fiind fără obiect 
 În urma solicitării organului de soluţionare competent, pe e-mail în data 
de 24.04.2017, organul fiscal transmite Borderoul de adăugare/scădere a 
obligaţiilor fiscale nr. ........................., prin care a scăzut din evidenţa fiscală a 
contestatorului suma de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate 
din regularizarea anuală stabilite prin Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. 
................ 22.12.2014, precum şi accesoriile aferente contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorată în urma regularizării veniturilor în sumă de S lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ................. 
31.12.2015, contestată de petent. 
 În drept, art. 268 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 269 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precizează: 

„ART. 268 Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului 
titlu. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul 
la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal. 

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a 
fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. 
          ART. 206 
        (2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul 
administrativ fiscal atacat. 

De asemenea, la art. 276 alin. (1) din acelaşi act normativ se prevede: 
“În soluţionarea contestaţiei organul competent verifică motivele 

de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ 
fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport cu susţinerile părţilor, cu 
dispoziţiile legale invocate de acestea şi cu documentele existente la 
dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării”. 

Având în vedere faptul că prin Borderoul de adăugare/scădere a 
obligaţiilor fiscale nr. ..............., organul fiscal a scăzut atât debitul cât şi 
accesoriile contestate, organul de soluţionare competent ia act de anularea 
obligaţiei fiscale contestate de petent şi implicit de rămânerea ca fără obiect a 
contestaţiei administrative formulată de d-l S pentru suma de S lei prin 
anularea sumei care a făcut obiectul contestaţiei. 
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 273 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Directorul general al Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi 
 
                                                  DECIDE: 
 
 Art. 1 Constatarea ca rămasă fără obiect, a contestaţiei formulate de   
d-l Y împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ............., 
pentru suma de S lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorată în urma regularizării veniturilor, luându-se act de 
faptul că organul fiscal a anulat atât debitul cât şi accesoriile prin Borderoul 
de adăugare/ scădere a obligaţiilor fiscale nr. ........................ 
 Art. 2 Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 va comunica prezenta decizie 
contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, spre a 
fi dusă la  îndeplinire. 
         În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul 
căilor administrative de atac. 
         Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Neamţ sau la Tribunalul Iaşi. 
 
 
          p. DIRECTOR GENERAL, 
  DIRECTOR EXECUTIV COLECTARE 
                  Doina NAUM  
                                                                                   ŞEF SERVICIU                                

                                                                    SOLUŢIONARE CONTESTAŢII 1,
                                                              Eleonida Dorina POPA                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                        insp. sup. Loredana Petcu                


