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D E C I Z I A NR. 2506/821/25.09.2014
privind solu ionarea contesta iei formulat de d-na X
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.X/27.08.2014

Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a Finan elor
Publice Timi oara a fost sesizat de A.J.F.P. Cara -Severin – Colectare, Compartimentul
Eviden
pe Pl titori Persoane Fizice prin adresa nr.X/13.08.2014, înregistrat la
D.G.R.F.P.Timi oara sub nr.X/27.08.2014, asupra contesta iei formulat de d-na X, CNP X,
cu domiciliul fiscal în X, str. X, nr.X, jud. X.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii
nr.X/24.07.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Cara -Severin prin
care a fost stabilit suma total de X lei reprezentând accesorii aferente contribu iei de
asigur ri sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i
independente, activivit i agricole i asocieri f r personalitate juridic .
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Constatând c în spe sunt întrunite dispozi iile art.205 i art.209 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul
Solu ionare Contesta ii, este legal investit cu solu ionarea contesta iei.
I. Prin contesta ia formulat d-na X se îndreapt împotriva Deciziei referitoare la
obliga iile de plat accesorii nr. X/24.07.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor
Publice Cara -Severin, pe care o consider netemeinic
i nelegal , pentru urm toarele
motive:
Contestatoarea consemneaz c , documentele nr.X/01.07.2012 i nr.X/01.06.2010
prin care s-a individualizat suma de plat , nu le-a primit nici pân în prezent, la distan de 4
ani de la data emiterii.
Contestatoarea solicit a se revedea num rul corect al celor dou documente care
real este nr. X/01.06.2010 i nr.X/01.07.2012, numere care au fost invocate în decizia nr.
X/24.10.2013 pentru suma de X lei, decizia nr.X/04.07.2013 pentru suma de X lei, decizia
nr.X/31.12.2012 pentru suma de X lei, în timp ce în alte decizii s-a indicat nr.X/01.06.2010
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i nr.X/01.07.2012, astfel: decizia nr.X/31.12.2013 pentru suma de X lei i decizia nr.
X/11.04.2014 pentru suma de X lei.
Contestatoarea solicit a i se preda cele dou documente pentru a verifica dac sunt
semnate de dânsa i prin care i-a fost creat obliga ia de plat pe care nu a respectat-o.
Contestatoarea men ioneaz faptul c în perioada 01.06.2010-01.07.2012 nu a primit
de la Casa Jude ean de Asigur ri Sociale X nici o in tiin are privind obliga ia de a achita o
crean pe care a acceptat s o achite, considerând c exist obliga ia de a prezenta titlul
de crean în baza c ruia se solicit executarea silit .
Contestatoarea arat c în baza prevederilor OUG nr. 125/2011, art.V, alin. (4)
începând cu data de 01.07.2012, casele trebuiau s predea organelor fiscale din subordinea
ANAF, în vederea colect rii crean elor reprezentând contribu ii sociale datorate de
persoanele fizice prev zute la cap.II i III titlul IX2 al Codului fiscal, stabilite i neachitate
pân la data de 30.06.2012, predarea – preluarea f cându-se pân la data de 30.09.2012,
pe titluri de crean e i pe scaden e, pe baza protocolului de predare – primire i a
urm toarelor documemnte:
a) înscrisuri în care sunt individualizate crean ele datorate i neachitate pân la data
pred rii – primirii i care reprezint titluri executorii.(!!!)
c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate pl ile anticipate stabilite pe anul
2012 (???).
Având în vedere c în baza prevederilor alin.(10) din OUG nr. 125/2011, prin care
ANAF se subrog în toate drepturile i obliga iile procesuale ale caselor de asigur ri sociale
i dobânde te calitatea procesual a acestora, începând cu data de 01.07.2012,
contestatoarea solicit a clarifica cu Casa de Asigur ri Sociale X urm toarele aspecte:
1. dac declara ia de asigurare nr.X/01.06.2010 a fost semnat de c tre dânsa în
calitate de asigurat,
2. modul de calcul al contribu iei de asigur ri sociale de stat în cuantum de X lei/lun ,
având în vedere faptul c procentul de contribu ie a fost constant de 31,3%, dar, baza de
calcul a contribu iei a avut modific ri, astfel:
- 01.06.2010 - X lei, stabilit prin HG 1051/2008 = X lei
- 01.01.2011 - X lei, stabilit prin HG 1193/2010 = X lei
- 01.01.2012 - X lei, stabilit prin HG 1225/2011 = X lei
3. în situa ia în care, nu a dat curs invita iei la scrisoarea nr.X/27.04.2012 ( anexa
nr.1) – singurul document primit, contestatoarea se întreab cum se explic faptul c s-a
încheiat declara ia de asigurare nr.X/01.07.2012 precum i faptul c are acela i num r cu
asigurarea din 2010.
4. s se fac dovada c în perioada 01.06.2010-31.12.2012 a primit sub semn tur –
comunicarea privind obliga ia de a achita contribu ia de X lei/lun .
Contestatoarea precizeaz c nu se încadreaz în prevederile art.6 (1) punctul IV
din Legea nr.263/16.12.2010, în sensul c a început activitatea în anul 2010, luna 06, cu
înregistrarea la ORC X, iar autoriza ia de func ionare eliberat de Prim ria X numai din luna
octombrie 2010.
De asemenea, contestatoarea arat c din anexele nr.2 i 3 la contesta ie privind
decizia de impunere pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 unde a preliminat un
venit net estimat la X lei (anexa 2), iar din decizia de impunere anual pentru veniturile
realizate de persoanele fizice pe anul 2012 ( anexa 3) reiese c s-a înregistrat o pierdere
fiscal de X lei.
Contestatoarea consider c , existen a declara iei de asigurare nr.X/01.07.2012
trebuie s constituie document pentru a stabili crean a i pentru anul 2013.
Contestatoarea arat c din decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de
impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate precun i obliga ia de plat cu
titlu de asigur ri sociale de stat, se constat c la aceast obliga ie nu a fost stabilit nici o
sum .
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Contestatoarea solicit totodat a clarific care titlu executoriu se urm re te a se
executa, cel stabilit de organele fiscale sau cel stabilit de Casa de Asigur ri Sociale X.
II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. X/24.07.2014 emis de
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Cara -Severin, organele fiscale au stabilit în
sarcina d-nei X accesorii în sum total de X lei aferente contribu iei de asigur ri sociale de
stat datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i
agricole i asocieri f r personalitate juridic .
Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88 lit.c) i art.119 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
III. Luând în considerare constat rile organelor fiscale, motivele invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în
cauza analizat , se re in urm toarele:
cauza supus solu ion rii D.G.R.F.P. Timi oara prin Serviciul Solu ionare
Contesta ii este dac d-na X datoreaz accesoriile în sum total de X lei stabilite prin
Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X/24.07.2014 emis de organele
fiscale din cadrul A.J.F.P. Cara -Severin, în condi iile în care nu a achitat la termen
contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz venituri
din activit i independente, activit i agricole i asocieri f r personalitate juridic .
În fapt, organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice
Cara -Severin au stabilit în sarcina contestatoarei prin Decizia referitoare la obliga iile de
plat accesorii nr.X/24.07.2014, obliga ii de plat accesorii în sum total de X lei.
Potrivit anexei la Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr./24.07.2014,
accesoriile de plat în sum total de X lei, au fost calculate, dup cum urmeaz :
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.06.2010;
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.06.2010;
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.06.2010;
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.06.2010;
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.06.2010;
- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.07.2012;
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- X lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 12.04.201424.07.2014, aferente unui debit cu titlu de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic în sum de X lei, individualizat prin documentul nr.X/01.07.2012.
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :
“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 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.
[...]
(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.”
Având în vedere prevederile legale sus men ionate se re ine c , dobânzile i
penalit ile de întârziere se datoreaz pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre
debitor a obliga iilor de plat . Dobânzile i penalit ile de întârziere se calculeaz pentru
fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden pân la
data stingerii sumei datorate inclusiv.
În cauz , se re in urm toarele:
Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X/24.07.2014, au fost
stabilite în sarcina d-nei X accesorii de plat în sum total de X lei, pentru perioada
12.04.2014-24.07.2014, aferente debitelor neachitate cu titlu de contribu ii de asigur ri
sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i independente,
activit i agricole i asocieri f r personalitate juridic .
Debitele reprezentând contribu ii de asigur ri sociale de stat datorate de persoanele
care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri f r
personalitate juridic , individualizate prin documentele nr.X/01.06.2010, respectiv
nr.X/01.07.2012 pentru care au fost calculate accesorii, au fost preluate informatic de la
Casa Jude ean de Pensii X, urmare ordinului comun încheiat între Ministerul Finan elor
Publice i Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale.
Potrivit, Situa iei analitice debite pl i solduri - an fiscal 2014, editat din aplica ia
informatic SAIVEN 10g –Gotica de organele fiscale, în eviden a fiscal d-na X figureaz cu
obliga ii fiscale neachitate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic –cod 112.
Se re ine totodat c , la dosarul cauzei se alf anexat Declara ia individual de
asigurare nr.X/01.07.2012, cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, semnat de d-na X i de reprezentantul Casei Jude ene de
Pensii X, în cuprinsul c reia este consemnat: „ Începând cu data de zi 01, luna 06, anul
2010
Asiguratul declar c se încadreaz în categoria:
(...) 5.2. membru al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale ; (...). Venitul
asigurat este de X lei. ”
De asemenea, la dosarul cauzei se afl anexate:
- o situa ie denumit „ Documente asigurat ” a d-nei X, editat de Casa Jude en de Pensii
X, care cuprinde lista cronologic a documentelor de asigurare, i anume:
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„ Data de înregistrare
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
01.07.2012

Nr. Doc.
X
X
X
X

Data început
01.06.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.07.2012

Tip Docoment
Termen
Declara ie asigurare venit asigurat X.cas 1
1
Comunicare modificare venit asigurat X.cas 222
1
Comunicare modificare venit asigurat X.cas 232
1
Transfer ANAF
1”

- „ Fi a financiar ” a d-nei X, editat de Casa Jude en de Pensii X la data de 05.08.2012,
care cuprinde obliga iile de plat cu titlu de CAS datorate i accesoriile aferente.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum i faptul c , contestatoarea nu a
achitat la termen contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de persoanele care
realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole i asocieri f r personalitate
juridic , aceasta datoreaz dobânzi de întârziere pân la data stingerii sumei datorate.
Prin urmare, organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Cara -Severin în mod legal au
stabilit în sarcina contestatoarei dobânzi de întârziere aferente contribu iei de asigur ri
sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i independente,
activit i agricole i asocieri f r personalitate juridic , calculate pentru perioada
12.04.2014-24.07.2014, în sum de X lei, motiv pentru care contesta ia formulat de d-na X
împotriva Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X/24.07.2014, pentru suma
total de X lei, se va respinge ca neîntemeiat .
În ceea ce prive te modul de calcul de calcul al contribu iei de asigur ri sociale de
stat în cuantum de X lei/lun , potrivit adresei nr.X/12.09.2014 a Casei Jude ene de Pensii X,
anexat de organele fiscale la dosarul cauzei, acesta este:
“ ANUL

2012

VENIT MEDIU BRUT
Utilizat la fundamentarea
bugetului asigur rilor sociale
X lei

VENIT ASIGURAT
35% din venitul
mediu brut
X

COTA CONTRIBU II

31,3%

CAS DATORAT

X “

De men ionat este faptul c , potrivit dispozi iilor Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii, se prevede:
“ART. 6
(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
IV. persoanele care realizeaz , în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent
cu cel pu in de 4 ori câ tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigur rilor sociale de stat i care se afl în una dintre situa iile urm toare:
c) persoane fizice autorizate s desf oare activit i economice;”
“ART. 11
(1) Persoanele prev zute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel pu in vârsta de 18 ani sunt
obligate s se asigure pe baza declara iei individuale de asigurare. (…)
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele men ionate la alin. (1) este cel stabilit prin
declara ia individual de asigurare i nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din
câ tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur rilor sociale de stat i
mai mare decât valoarea corespunz toare a de 5 ori câ tigul salarial mediu brut.”
În ceea ce prive te num rul documentului prin care a fost individualizat debitul cu titlu
de contribu ia de asigur ri sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz venituri
din activit i independente, activit i agricole i asocieri f r personalitate juridic , de
men ionat este faptul c , potrivit anexei la Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii
nr.X/24.07.2014 acesta este X/01.06.2010, respectiv X/01.07.2012.
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Pentru considerentele re inute în con inutul deciziei, în baza art.216 alin. (1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, în baza referatului nr.
se:
DECIDE
Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de d-na X împotriva Deciziei
referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X/24.07.2014, pentru suma total de X lei
reprezentând accesorii aferente contribu iei de asigur ri sociale de stat datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activivit i agricole i asocieri
f r personalitate juridic .
Prezenta decizie se comunic la :
- D-na X
- A.J.F.P. Cara -Severin
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat
potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
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