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                                                  DECIZIA  nr. ..... din ...... 2014  
               privind soluţionarea contestaţiei formulată de    
                                                                    ..... din ...... 
 
 Cu adresa nr. ......, înregistrată la Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice 
....... sub nr. ....., Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice .....  - Serviciul Fiscal 
Municipal .....  a înaintat dosarul contestaţiei formulată de d-na .... din ....., CNP ...., împotriva 
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ..... din .... emisă de Serviciului Fiscal 
Municipal ....... 

 
 Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de ...... lei  reprezentând accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează 
venituri din activităţi independente. 

 
 Contesta ţia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "Soluţionarea 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilei în data de …...2014, iar contestaţia a fost depusă şi înregistrată la 
A.J.F.P……  sub nr…….. 
 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaţiei. 

 
 I. Sus ţinerile contestatarei sunt urm ătoarele:  

"[…] pentru anul 2011 am plătit cu chitanţa nr. ... din .... la CJAS .... suma de ...lei pentru trim. III şi IV 2011. 
Venitul net realizat fiind de ...... lei, rezultă că am plătit în plus suma de ........lei pentru 2011. 
 Pentru anul 2012 am estimat un venit de ...... lei şi am solicitat la CJAS ... să plătesc întreaga contribuţie pe 
acel an. Mi ..... Venitul net realizat a fost de ...... lei, deci mai datoram suma de ..... lei după regularizarea anului 
2012, sumă ce urma să o plătesc în 2013. 
 Pentru anul 2013 când am estimat un venit net de ..... lei, trebuia să plătesc trimestrial pentru CASS .... lei 
la Trezoreria .... În data de .....2013 am plătit cu chitanţa .... suma de ....... lei pentru a acoperi şi datoria din urma 
regularizării anului 2012 (aşa cum se procedase cu un an în urmă la CJAS). Apoi în data de .......2013 am plătit 
pentru CASS ...... lei cu chitanţa nr. ....... 
 În luna iulie 2013 am primit decizia de impunere anuală pentru plata diferenţei după regularizare doar 
pentru impozit, sumă pe care am plătit-o imediat. 
 Menţionez că pentru situaţia contribuţiei la asigurările sociale de sănătate nu am primit niciodată nici o 
decizie. 
 În data de ......2013 am plătit pentru CASS ....lei cu chitanţa nr. .... 
 În data de .....2013 am solicitat la Serviciul Fiscal ... situaţia datoriilor pentru trim. IV 2013, ştiind că 
efectuasem şi plăţi anticipate. Mi s-a emis o foaie de vărsământ pentru o diferenţă de plată pentru impozit, iar la 
sănătate figuram că am un plus de ....... lei plătiţi. 

În data de .....2014 am mai depus pentru CASS ...... lei cu chitanţa nr. ...... iar în data de .......2014 am mai 
plătit ..... lei pentru CASS cu chitanţa nr. ...... 

Accesoriile de plată au fost calculate pentru suma de .... lei aferentă trim. III 2012 şi suma de ....lei din trim. 
IV 2012, sume ce nu s-au transmis şi la Serviciul Fiscal ....nici până pe .... 2014, deoarece eu figuram la sfârşitul 
anului 2013 şi pe ... 2014 că plătisem în plus ...... lei (.... + ...... = ....). Deci este clar că aceste sume netransmise ca 
datorate dar plătite încă din ......2012 figurau ca plătite în plus. Rezultă clar că nu am avut datorii neplătite şi deci 
decizia de impunere accesorii pentru 2012 nu este fondată, fapt pentru care vă rog să o anulaţi. [...]." 

 
 

 II. Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere legisla ţia 
în vigoare din perioada verificat ă,  rezult ă  urm ătoarele: 

 
 * Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ….., emisă de Serviciul Fiscal 
Municipal …. pentru d-na ……, au fost calculate accesorii în sumă de ….. lei pentru neachitarea 
în termenul legal a obligaţiilor fiscale reprezentând CASS.  
 
 * Prin contestaţia formulată, d-na …… susţine că decizia de calcul accesorii este 
nefondată, având în vedere că a efectuat plăţile reprezentând CASS la termen. 
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 *În drept, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, precizează 
următoarele: 
 "Art. 119. - Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după 
acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. [...] 
 Art. 120. - Dobânzi 
 (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de 
către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă 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. 
 Art. 1201. - Penalităţi de întârziere 
 (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
 (2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
 (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. [...]." 
 
 * Faţă de cele prezentate mai sus, organul de solu ţionare a contesta ţiei constat ă 
urm ătoarele: 
  

 Potrivit prevederilor legale mai sus citate, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de 
către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.  
 
 Conform Anexei la Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr......, accesoriile în 
sumă de .... lei au fost calculate pentru neachitarea la termenele de scadenţă a obligaţiilor de 
plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin Documentul nr. 
...... emis de Casa de Asigurări de Sănătate ......, fiind stabilite astfel: 
 - .... lei dobânzi şi penalităţi de întârziere (..... lei + ...... lei) calculate pentru perioada ..., 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în sumă de ..... lei datorată de 
contribuabilă pentru trim. III 2012, cu termen de scadenţă data de ......2012; 
 - .... lei dobânzi şi penalităţi de întârziere (... lei + ..... lei) calculate pentru perioada ....., 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în sumă de .... lei datorată de contribuabilă 
pentru trim. IV 2012, cu termen de scadenţă data de ........2012. 

   
 Urmare contestării de către contribuabilă a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr......, Serviciul Fiscal Municipal ... a întocmit Referatul nr. ..., din care reţinem: 
 "[...].Conform deciziei de calcul accesorii, acestea au fost calculate la debitul de ...... lei scadent la ....2012 
şi .. lei scadent la .......2012, în condiţiile în care la data de .....2012, susnumita avea transferată de la CAS ..o 
suprasolvire în sumă de ...... lei. Aceste majorări au fost calculate deoarece sumele aferente trimestrului III şi IV 
2012 au fost transferate de CAS .... în data de ...........2014. 
 Au fost recalculate dobânzile şi penalităţile conform anexelor, iar acestea sunt în sumă de .......lei. 
 Urmare a celor constatate propun reglarea evidenţei fiscale prin scăderea din evidenţă a sumei de ...... lei." 
 

Conform Situaţiei analitice debite plăţi solduri listată de Serviciul Fiscal Municipal ....la 
data de ......2014, contribuabila ..... nu mai figurează cu obligaţia de plată în sumă de ..... lei 
reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

Diferenţa de accesorii în sumă de . lei (........ lei accesorii stabilite prin decizie contestată 
- .... lei accesorii date la scădere de organul fiscal teritorial) au fost calculate pentru neachitarea 
integrală la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate datorată de contribuabilă pentru trimestrul IV 2012. 
 Precizăm că stingerea obligaţiilor de plată a fost realizată de organul fiscal teritorial în 
conformitate cu prevederile art.114 şi art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, actualizată, respectiv prin utilizarea viramentelor efectuate de contribuabilă pentru 
stingerea în ordinea vechimii a obligaţiilor înregistrate la organul fiscal teritorial. 
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 Având în vedere cele prezentate mai sus, conform prevederilor art.119 alin.(1), art.120 
alin.(1) şi art.1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, d-na …… 
datorează bugetului general consolidat accesorii în sumă de …. lei  aferente contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, drept pentru care se va respinge contesta ţia ca neîntemeiat ă 
pentru accesoriile în sumă de ……. lei . 

 De asemenea, adresa nr. …….. reprezentând contestaţie formulată de d-na …. 
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr……. emisă de Serviciul Fiscal 
Municipal …., nu mai are obiect pentru suma de ….. lei , întrucât la data soluţionării prezentei 
contestaţii contribuabila nu mai figurează cu obligaţia de plată în sumă de ….. lei reprezentând 
accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Astfel, în conformitate cu 
prevederile art.206 alin.(2) şi art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, actualizată, se va respinge contesta ţia ca r ămasă fără obiect pentru accesoriile în 
sumă de ……. lei . 
     
 III. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei  formulată de d-na …. din ……., 
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … din … emisă de Serviciul 
Fiscal Municipal ….., în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată, se 
 

 
                                D E C I D E: 
 

 
 1. Respingerea contesta ţiei ca neîntemeiat ă pentru suma de ..... lei  reprezentând  
accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 
 2. Respingerea  contesta ţiei ca r ămasă fără obiect pentru suma de ..... lei  
reprezentând  accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 
 3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 

 
 

 


