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DECIZIA NR.41  

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-na … 
înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice … 

sub nr…../15.02.2013 
 
 
 

 Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice Caraş-Severin a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice … - Serviciul 
Registrul Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice prin adresa 
nr…./21.02.2013, înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…./25.02.2013, 
asupra contestaŃiei formulată de d-na …. cu domiciliul în … jud. Caraş-Severin. 
 
 D-na x  formulează contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de 
plată accesorii nr….31.12.2012, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice … prin 
care au fost calculate accesorii în sumă de x lei aferente contribuŃiilor de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităŃi 
independente şi persoane care nu realizează venituri . 
 
 ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Constatând că, în speŃă, sunt întrunite dispoziŃiile art.205 şi art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin prin 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii este legal investită să soluŃioneze contestaŃia 
formulată. 

   
          I. Prin contestaŃia formulată d-na x se îndreaptă împotriva Deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr……./31.12.2012, prin care i se impută spre plată suma 
de x lei cu titlu de accesorii calculate pentru plata cu întârziere a contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate, calculate în baza art.88 lit.c) şi art.119 din Codul de 
procedură fiscală. 
 Contestatoarea solicită în principal, să se constate că decizia contestată este 
netemeinică şi nelegală şi pe cale de consecinŃă să se dispună anularea ei; iar în 
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subsidiar solicită acordarea unei eşalonări a plăŃii având în vedere cuantumul 
veniturilor lunare, dacă se constată legalitatea deciziei contestate.  
 În fapt, contestatoarea arată că prin decizia contestată i se impută spre plată 
suma de x lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoana care realizează venituri din activităŃi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri. 

Contestatoarea precizează că aceste accesorii au fost calculate fără a se avea 
în vedere contestaŃiile formulate împotriva Deciziei de impunere nr.x/23.02.2012 
depuse atât la C.N.A.S. Caraş-Severin cât şi la „instituŃia dvs.” din data de 28.3.2012, 
ambele fără răspuns. 

D-na x arată că în decizia pe care o contestă se face referire doar la cuantumul 
„penalităŃilor” calculate fără a se preciza debitul principal şi perioada pentru care 
acesta ar fi datorat şi fără a se Ńine cont de faptul că la data de 21.01.2013 a achitat 
suma de x lei cu titlu de contribuŃii de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 
ianuarie 2007 - ianuarie 2010. Contestatoarea precizează că prin achitarea sumei de 
666 lei nu recunoaşte şi nu îşi însuşeşte obligaŃia de plată, ci doreşte doar stoparea 
calculului penalităŃilor până la soluŃionarea contestaŃiei iniŃiale formulate asupra 
debitului principal. 

Contestatoarea consideră că suma imputată nu este legală întrucât conform 
prevederilor Legii nr.200/2008 privind aprobarea OUG nr.91/2007 art.26” contribuŃia 
de asigurări sociale nu se datorează sumelor reprezentând venituri primite în baza 
unor convenŃii civile”. Totodată, d-na x precizează că în perioada de referinŃă a avut 
calitatea de pensionar, plătind toate contribuŃiile impuse de lege inclusiv C.A.S.S.   

 
Contestatoarea precizează că, conform practicii în domeniu, beneficiarii 

veniturilor obŃinute din convenŃii civile datorează contribuŃiei individuale de asigurări 
sociale de sănătate începând cu data de 01.07.2010. 

 
Pentru motivele invocate, d-na x solicită în principal, să se constate că decizia 

contestată este netemeinică şi nelegală şi pe cale de consecinŃă să se dispună 
anularea ei; iar în subsidiar, în cazul în care în urma analizării contestaŃiei şi a 
recalculării obligaŃiei de plată se stabileşte în sarcina sa o sumă de plată, având în 
vedere veniturile lunare de care beneficiază, contestatoarea solicită eşalonarea plăŃii 
şi stabilirea unor rate lunare de plată. 

În drept, d-na x îşi întemeiază contestaŃia pe prevederile art.205 şi art.207 din 
Cpodul de procedură fiscală. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr.x/31.12.2012, 

organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice .. au fost stabilite în 
sarcina d-nei x accesorii în sumă totală de xlei reprezentând dobânzi de întârziere 
aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi independente şi persoane care nu realizează venituri, 
în sumă de xlei. 
  
              Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88 lit.c) şi 
art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
cauza analizată, se reŃin următoarele: 
cauza supus ă solu Ńion ării D.G.F.P. Cara ş-Severin prin Serviciul Solu Ńionare 
Contesta Ńii este dac ă d-na x datoreaz ă accesoriile în sum ă total ă de x lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii 
nr.xxx/31.12.2012, emis ă de organele fiscale din cadrul A.F.P. Re şiŃa, în 
condi Ńiile în care nu a achitat la termen contribu Ńia de asigur ări sociale de 
sănătate datorate de persoane care realizeaz ă venituri din activit ăŃi 
independente şi persoanele care nu realizeaz ă venituri, în sum ă de x lei. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice ReşiŃa au 

stabilit în sarcina contestatoarei prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
nr.xxx/31.12.2012, obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de x lei, pentru perioada 
31.05.2012 - 31.12.2012, aferente contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoane care realizează venituri din activităŃi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri în sumă de 666 lei individualizată prin Decizia 
de impunerexxx din data 31.05.2012, comunicată contestatoarei în data de 
11.02.2013 conform confirmării de primire aflată în copie la dosarul contestaŃiei. 
         Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Prin adresa nr.x/01.04.2013, Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul 

D.G.F.P. Caraş-Severin a solicitat organelor fiscale ale A.F.P. … - Serviciul Registrul 
Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, completarea referatului privind 
propunerile de soluŃionare a contestaŃiei, cu lămuriri referitoare la debitul în sumă de 
666 lei pentru care au fost calculate accesoriile. 

Prin adresa nr…./08.04.2013 organele fiscale ale Serviciului Registrul 
Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice - A.F.P. … precizează că în evidenŃa 
informatică preluată la data de 31.05.2012 de la Casa JudeŃeană de Asigurări Sociale 
de Sănătate Caraş-Severin, suma menŃionată reprezintă debit cu termen scadent la 
data de 28.02.2012, cu menŃiunea că este achitat cu chitanŃa nr…. din data de 
21.01.2013” de asemenea, precizează că anexează în copie „SituaŃia contribuŃiilor 
declarate, încasate şi restante şi a majorărilor calculate, încasate şi restante”, emisă 
de Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin.   

 
          Prin contestaŃia formulată d-na x precizează că a formulat contestaŃii împotriva 
Deciziei de impunere nr…/23.02.2012 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate 
Caraş-Severin, depuse atât la C.N.A.S. Caraş-Severin cât şi la „instituŃia dvs.” din 
data de 28.3.2012, ambele fără răspuns. 
 

În drept , sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
precizează: 
    Art. 119 
    “DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere.“ 
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    Art.120 
   „ Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.” 
[...] 
    (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale.” 

 
   FaŃă de prevederile legale sus menŃionate se reŃine că, dobânzile se 

datorează pentru neachitarea la termenul de scadenta de către debitor a obligaŃiilor 
de plată. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua 
imediat următoare termenului scadent pana la data stingerii sumei datorate şi se sting 
în ordinea vechimii. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă că, în data de 

31.12.2012 organele fiscale au emis Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
nr.... prin care s-au calculat dobânzi în sumă de x lei aferente debitului în sumă de x 
lei reprezentand contribuŃie de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 
care realizează venituri de activităŃi independente şi persoanele care nu realizează 
venituri, pentru perioada 31.05.2012 – 31.12.2012. 

 
Debitul în sumă de x lei reprezentand contribuŃie de asigurări sociale de 

sănătate datorate de persoanele care realizează venituri de activităŃi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri, a fost preluat în evidenŃa A.F.P. ReşiŃa în data 
de 01.07.2012 de la C.A.S. Caraş-Severin, potrivit art.V alin.(1) şi alin.(4) din O.U.G. 
nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 

Potrivit „SituaŃiei contribuŃiilor declarate, încasate şi restante şi a majorărilor 
calculate, încasate şi restante” (aflată în copie la dosarul cauzei)  editată la data de 
31.05.2012 de C.A.S. Caraş-Severin, pentru d-na x, aceasta figurează cu un debit 
restant în sumă de x lei, aferent perioadei 2007-2009.    

 
Din cuprinsul Minutei şedinŃei din data de 28.06.2012 desfăşurată în ANAF-

DGTI în legătură cu procesul de predare-primire a datelor CNAS aferente 
contribuŃiilor sociale obligatorii, se reŃine că potrivit lit.b) pct.2 obligaŃiile principale vor 
fi defalcate pe termene de plată, mai puŃin cele cu termen de plată anterior datei de 
28.02.2012 care vor fi cumulate. De asemenea, în cuprinsul Minutei din data de 
28.06.2012 se precizează că înregistrările referitoare la deciziile privind calculul 
accesoriilor până la data de 31 mai 2012, necomunicate, vor avea câmpul data 
comunicare titlu creanŃă necompletat, iar crean Ńele cu aceste caracteristici vor fi 
preluate în eviden Ńa ANAF, pe baza lor ANAF va genera decizii referito are la 
obliga Ńiile de plat ă accesorii pe care le va comunica ulterior contribu abililor.  

 
Astfel, potrivit „SituaŃiei analitice debite plăŃi solduri” editată pentru anul 2013 

de A.F.P. ..., se reŃine că debitul în sumă de ... lei reprezentând contribuŃie de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din 
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activităŃi independente şi persoanele care nu realizează venituri, are înscrisă data 
scadenŃei: 28.02.2012. 

De asemenea se reŃine că, debitul în sumă de .. lei reprezentând contribuŃie de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri de 
activităŃi independente şi persoanele care nu realizează venituri, a fost achitat în data 
de 21.01.2012 cu chitanŃa seria … nr…. emisă de Trezoreria Municipiului ReşiŃa. 

Având în vedere faptul că dobânzile stabilite prin Decizia referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr..../31.12.2012, au fost calculate de organele fiscale 
până la data emiterii deciziei de impunere, respectiv 31.12.2012, rezultă că organele 
fiscale au procedat în conformitate cu dispoziŃiile legale în materie. 

 
 Ca urmare,  invocarea contestatoarei privind faptul că dobânzile au fost 

calculate „fără a se Ńine cont de faptul că la data de 21.01.2013 am procedat la 
achitarea sumei de .. lei cu titlu de contribuŃii asigurări sociale de sănătate aferente 
perioadei ianuarie 2007- ianuarie 2010” nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă 
a contestaŃiei. 

 
Referitor la susŃinerea contestatoarei potrivit căreia accesoriile au fost calculate 

fără a se avea în vedere contestaŃiile formulate de aceasta împotriva Deciziei de 
impunere nr…./23.02.2012, contestaŃii depuse atât la C.N.A.S. Caraş-Severin cât şi la 
„instituŃia dvs.” din data de 28.3.2012, ambele fără răspuns, organele fiscale ale 
A.F.P. … precizează în Referatul privind propuneri de soluŃionare a contestaŃiei 
nr…./21.02.2013 că „în evidenŃele noastre nu figurează decizia sus menŃionată, 
respectiv contestaŃia împotriva deciziei sus menŃionate”. 

Învocarea de către contestatoare a prevederilor Legii nr.200/2008 privind 
aprobarea OUG nr.91/2007 art.26 ”contribuŃia de asigurări sociale nu se datorează 
sumelor reprezentând venituri primite în baza unor convenŃii civile”, nu pot fi reŃinute 
în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, deoarece acestea nu sunt incidente speŃei, 
având în vedere că obiectul prezentei contestaŃiei îl reprezintă sumă ... lei 
reprezentând dobânzi stabilite prin Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
nr..../31.12.2012, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice ReşiŃa. 

 
Având în vedere considerentele şi prevederile legale prezentate, întrucât 

contestatoarea nu a achitat la termen contribuŃia de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri de activităŃi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri, aceasta datorează dobânzi până la data 
stingerii sumei datorate. Organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice 
a ... în mod legal şi corect au stabilit în sarcina contestatoarei suma de .. lei 
reprezentând dobânzi aferente contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
de  persoanele care realizează venituri de activităŃi independente şi persoanele care 
nu realizează venituri în sumă de .. lei, fapt pentru care contestaŃia formulată de d-na 
…împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./31.12.2012 
urmează a se respinge ca neîntemeiată.  

Referitor la solicitarea contestatoarei cu privire la acordarea unei eşalonări a 
plăŃii având în vedere cuantumul veniturilor lunare, precizăm că acesta nu intră în 
competenŃa Serviciului SoluŃionare ContestaŃii, ci organelor fiscale. 

Pentru considerentele menŃionate în cuprinsul deciziei şi în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie şi în baza prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. 
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nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se: 
 
 
 

D E C I D E 
 
 

 
 Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de d-na … împotriva 
Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./31.12.2012 emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a ...pentru suma de …lei  reprezentând dobânzi 
aferente contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate de  persoanele care 
realizează venituri de activităŃi independente şi persoanele care nu realizează 
venituri.  
 
 Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată la Tribunalul Caraş-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, 
conform procedurii legale. 
 
           
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


