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DECIZIA nr.638/2017
privind solutionarea contestatiei formulata de

contribuabila x,
inregistrata la DGRFPB sub nr. x/11.10.2017

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti a fost sesizata de
AS4FP, cu adresa nr. x/28.08.2017, inregistrata la DGRFPB sub nr. x/11.10.2017,
precum si cu adresele transmise prin posta electronica, inregistrate sub nr. x, asupra
contestatiei formulata de doamna x, cu domiciliul in x.

Obiectul contestatiei inregistrata la AS4FP sub nr. x/17.08.2017, il constituie
Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de
intarziere nr. x/31.12.2016 emisa de AS4FP, comunicata contribuabilei in data de
14.08.2017, prin care s-au stabilit obligatii de plata accesorii in suma totala de x lei.

Avand in vedere prevederile dispozitiile art. 268 alin. (1), art. 269, art. 272 alin. (2)
lit. (a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Directia Generala
Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia
formulata de doamna x.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, s-au constatat urmatoarele:

I. In sustinerea contestatiei contribuabila aduce urmatoarele argumente:
Documentele indicate in anexa deciziei contestata, mai putin deciziile de

impunere aferente anilor 2013 - 2015, nu i-au fost comunicate.
Toate obligatiile de plata reprezentand CASS aferente anilor 2013, 2014 si 2015

au fost achitate integral, motiv pentru care penalitatile si dobanzile sunt aplicate nelegal.
Potrivit Sentintei civile nr. x/2016, pronuntata de Judecatoria Sector 4, s-a

constatat ca sunt prescrise debitele reprezentand CASS aferente perioadei 2007 - 2009.
Incepand cu anul 2012 a achitat toate obligatiile de plata datorate.
Toate obligatiile de plata anterioare anului 2012 sunt prescrise.

In concluzie, doamna x solicita anularea deciziei de impunere atacata.

II. Prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016, AS4FP a stabilit obligatii de plata accesorii in
suma totala de x lei.

III. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatarile
organelor fiscale, sustinerile contestatarei si prevederile legale in vigoare pe perioada
supusa impunerii se retin urmatoarele:

3.1 Referitor la suma de x lei reprezentand accesorii aferente CASS:

Cauza supusa solutionarii este daca organul de solutionare se poate
investi cu solutionarea pe fond a acestui capat de cerere al contestatiei, in
conditiile in care accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei individualizate
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prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016 au fost corectate (scazute), prin decizia de
corectie nr. x/31.08.2017.

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand
dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016, AS4FP a stabilit obligatii de plata
accesorii aferente CASS in suma totala de x lei.

Ulterior, din totalul de x lei, AS4FP a corectat (scazut) accesoriile in suma de x
lei prin decizia de corectie nr. x/31.08.2017, ramanand de plata accesoriile aferente
CASS in suma de x lei.

In drept, potrivit prevederilor art. 268 si art. 269 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala:

“Art. 268 (1) Impotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestație potrivit prezentului titlu. Contestația
este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.”

“Art. 269 (2) Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile
stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ
fiscal atacat.”

Din analiza situatiei analitice debite - plati - solduri si a jurnalului achitarii
obligatiilor fiscale anexate la dosarul cauzei si conform precizarilor din referatul cauzei,
accesorii aferente CASS in suma totala de x lei individualizate prin Decizia referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr.
x/31.12.2016 contestata au fost corectate, in sensul scaderii, prin decizia de corectie nr.
x/31.08.2017.

Drept pentru care, urmeaza a se dispune respingerea ca fiind ramasa fara obiect
contestatia formulata de doamna x, cu privire la accesoriile aferente CASS in suma
totala de x lei individualizate prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016 emisa de AS4FP.

3.2 Referitor la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei:

Cauza supusa solutionarii este daca doamna x datoreaza accesoriile in
suma totala de x lei, in conditiile in care pe de-o parte, aceasta nu a efectuat in
termenul legal platile anticipate datorate cu titlu de CASS, iar pe de alta parte, la
efectuarea corectiilor prin Decizia nr. x/31.08.2017 organul fiscal nu a tinut cont
de compensarea stabilita prin Decizia nr. x/01.09.2017.

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand
dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016, AS4FP a stabilit, pentru perioada
01.01.2016 - 31.12.2016, obligatii de plata accesorii aferente CASS in suma totala de x
lei.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 173, art. 174 si art. 176 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala:
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"Art. 173 Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor

fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.
(...)"

"Art. 174 Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua

imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate,
inclusiv. “

"Art. 176 Penalități de întârziere
(1) Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii
sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile art. 174 alin. (2) - (4) și art. 175 sunt aplicabile în
mod corespunzător.."

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. V din OUG nr. 125/2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003:

“Art. V. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a
contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din
titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale
anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012
cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea
contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine
caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei
perioade.

(...) (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau
organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea
colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal, stabilite şi neachitate până la data
de 30 iunie 2012.”

Potrivit Protocolului - cadru de predare – primire a documentelor şi informaţiilor
privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap.II şi
III din Titlul IX ² al Codului fiscal, aprobat prin Ordinului comun al Ministerului Finantelor
Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.
806/608/934/2012:

“9. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin organele competente ale
acesteia şi Casa Naţională de Pensii Publice, prin organele competente ale
acesteia care efectuează predarea răspund de valabilitatea, realitatea, actualitatea
datelor şi documentelor şi informaţiilor care fac obiectul predării.”

Se retine ca, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, incepand
cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii
reglementate prin Codul Fiscal si datorate de persoanele fizice revine Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de catre aceste
persoane, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie
2012, precum si perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale
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aferente anului 2012 si, totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor
administrative prin care s-a facut stabilirea, revine caselor de asigurari sociale, potrivit
legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade.

Incepand data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale au obligatia de a preda
organelor fiscale din subordinea ANAF, in vederea colectarii, creantele reprezentand
contributiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilite si neachitate pana la 30 iunie
2012, predarea-preluarea efectuandu-se pe baza protocolului de predare-primire. De
asemenea, incepand cu acceasi data, persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform art. 296^21 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia
de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, conform legii.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:
1. Prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si

penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016, AS4FP a stabilit, pentru perioada 01.01.2016 -
31.12.2016, obligatii de plata accesorii aferente CASS in suma totala de x lei.

2. Titlurile de creanta prin care s-au individualizat debitele asupra carora s-au
calculat accesoriile in suma de x lei sunt urmatoarele:

- documentele nr. x emise de CASMB;
- decizia privind platile anticipate cu titlu de impozit/CASS nr. x/26.02.2013 emisa

de AS4FP, confirmata de primire in data de 18.03.2013;
- decizia privind platile anticipate cu titlu de impozit/CASS nr. x/26.02.2014 emisa

de AS4FP, confirmata de primire in data de 11.03.2014;
- decizia privind platile anticipate cu titlu de impozit/CASS nr. x/06.03.2015 emisa

de AS4FP, confirmata de primire in data de 13.03.2015;
- decizia privind platile anticipate cu titlu de impozit/CASS nr. x/17.02.2015 emisa

de AS4FP, confirmata de primire in data de 24.03.2015;
- decizia privind platile anticipate cu titlu de impozit/CASS nr. x/18.02.2016 emisa

de AS4FP, confirmata de primire in data de 10.03.2016.

3. In ceea ce priveste documentele nr. x emise de CASMB, se retin urmatoarele
aspecte:

Prin adresa nr. x/16.05.2014, CASMB a emis catre contestatara o Instiintare prin
care I-a solicitat depunerea declaratiilor, insotite de deciziile de impunere anuale emise
de organele fiscale si, dupa caz, procesele-verbale de inspectie pentru perioada
15.05.2002 - 30.06.2012.

Intrucat aceasta nu a dat curs solicitarilor anterioare, CASMB i-a transmis prin
adresa nr. x/06.06.2016 Situatia contributiilor declarate, incasate si restante si a
majorarilor calculate, incasate si restante cuprinzand obligatiile de plata reprezentand
CASS si accesorii aferente CASS datorata de contestatara pentru perioada 2007 - 2012,
cat si dovada publicarii de site-ul CASMB a instiintarii mentionate, raspunderea pentru
modul de comunicare a actelor respective revenind in exclusivitate caselor de asigurari
de sanatate, aspect subliniat inclusiv prin Circulara ANAF, Cabinet Vicepresedinte nr.
x/13.10.2017.

4. Prin Sentinta civila nr. x/31.12.2016, definitiva de la data de 21.02.2017,
pronuntata in legatura cu actiunea contribuabilei formulata impotriva Instiintarii nr.
x/06.06.2016, Judecatoria Sector 4 Bucuresti a retinut urmatoarele aspecte:

“In ceea ce priveste sustinerea reclamantei ca nu datoreaza sume cu titlu de
contributii de asigurari de sanatate, instanta constata ca, potrivit art. 257 alin 2 lit b din
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Legea nr. 95/2006, in forma in vigoare in perioada 2010 - 2012, prevede ca
“”contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5 %
care se aplica asupra veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara
activitati independente care se supun impozitului pe venit. (…)

Prin urmare, in perioada mentionata, reclamanta datora contributii la fondul
de asigurari sociale de sanatate. Faptul ca parata i-a eliberat adeverinte in care a
mentionat ca aceasta nu este asigurata in sistemul public de sanatate nu schimba
situatia retinuta, cat timp prevederile legale mentionate stabilesc obligatia reclamantei
de a plati contributii la fondul de asigurari sociale de sanatate. Nici incheierea unei
asigurari private sau neincheierea unui contract de asigurare cu parata nu o scutea pe
reclamanta de obligatia platii contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate.

Fata de cele precizate, pentru perioada 2010 - 2012, cererea este apreciata
de instanta ca neintemeiata.”

5. In baza Sentintei civila nr. x/31.12.2016, CASMB a emis o noua Situatie a
contributiilor declarate, incasate si restante si a majorarilor calculate, incasate si
restante cuprinzand obligatiile de plata reprezentand CASS si accesorii aferente CASS
datorata de contestatara pentru perioada 2010 - 2012, pe care a transmis-o catre
AS4FP prin adresa nr. x/18.07.2017, in vederea inregistrarii in baza de date a organului
fiscal, dar si catre doamna x, prin adresa nr. x/18.07.2017.

6. Impotriva adresei nr. x/18.07.2017, respectiv impotriva situatiei anexate la
aceasta adresa, contribuabila a formulat contestatia inregistrata la CASMB sub nr.
41526/09.10.2017, care a fost solutionata prin adresa nr. x/14.10.2017, retinandu-se ca
in ceea ce priveste anularea debitelor principale si accesoriilor datorate pentru perioada
2010 - 2012, instanta a apreciat ca fiind neintemeiata cererea sa.

7. Urmare punerii in aplicare a dispozitiilor instantei de judecata, in ceea ce
priveste accesoriile in suma de x lei individualizate prin Decizia referitoare la obligatiile
fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016,
aferente perioadei 31.12.2015 - 31.12.2016, se retin urmatoarele aspecte:

I. Trebuie sublinit ca, la data de 31.12.2015, contribuabila figureaza cu obligatii
de plata principale (CASS): total x lei

R1/2012 = xlei
R2/2012 = x lei
R3/2012 = x lei
R4/2012 = x lei
R1/2013 = x lei
R2/2013 = x lei
R3/2013 = x lei
R4/2013 = x lei
R1/2014 = x lei
R2/2014 = x lei
R3/2014 = x lei
R4/2014 = x lei
R1/2015 = x lei
R2/2015 = x lei
R3/2015 = x lei
R4/2015 = x lei
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Obligatiile de plata reprezentand CASS aferente perioadei 2010 - 2012, in suma
de x lei i-au fost comunicate contestatarei, asa cum s-a prezentat anterior.

II. In cursul anului 2016 au fost stabilite urmatoarele debite reprezentand plati
anticipate cu titlu de CASS:

R1/2016 = x lei
R2/2016 = x lei
R3/2016 = x lei
R4/2016 = x lei

III. In cursul anului 2016, contestatara a efectuat urmatoarele plati in contul 111 -
plati anticipate cu titlu de CASS:

- x lei in data de 22.06.2016,
- x lei in data de 22.06.2016,
- x lei in data de 03.10.2016,
- x lei in data de 12.12.2016

IV. Suma de x lei reprezentand CASS anuala aferenta anului 2012, conform
Deciziei de impunere anuala nr. x/16.12.2014 a fost compensata cu obligatiile de plata
reprezentand plati anticipate cu titlu de CASS datorate la data de 17.06.2016, conform
Deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale nr. x/01.09.2017 emisa de AS4FP,
comunicata contestatarei.

IV. Accesoriile legal datorate in suma de x lei sunt calculate dupa cum urmeaza:

Rata
1/2012

x dobanda 01.01.2016
17.06.2016

x 169 0,02%

Rata
2/2012

x dobanda 01.01.2016
17.06.2016 x 169 0,02%

Rata
3/2012 x

dobanda 01.01.2016
17.06.2016 x 169 0,02%

Rata
4/2012 x dobanda

01.01.2016
17.06.2016 169 0,02%

dobanda
01.01.2016
22.06.2016 174 0,02%

Rata
1/2013 x dobanda

01.01.2016
22.06.2016 174 0,02%

Rata
1/2013 x dobanda

01.01.2016
22.06.2016 174 0,02%

Rata
2/2013 x dobanda

01.01.2016
22.06.2016 174 0,02%

dobanda
01.01.2016
03.10.2016 277 0,02%

Rata
3/2013 x dobanda

01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,01 %

Rata
4/2013 x dobanda

01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,01 %
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Rata
1/2014 x dobanda

01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 x 277 0,01 %

Rata
2/2014 x dobanda

01.01.2016
03.10.2016 277 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 277 0,01 %

dobanda
01.01.2016
12.12.2016 347 0,02%

penalitate
01.01.2016
12.12.2016 347 0,01 %

Rata
3/2014 x dobanda

01.01.2016
12.12.2016 347 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 347 0,01 %

Rata
4/2014 x dobanda

01.01.2016
12.12.2016 347 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 347 0,01 %

Rata
1/2015 x dobanda

01.01.2016
12.12.2016 347 0,02%

penalitate
01.01.2016
03.10.2016 347 0,01 %

dobanda
01.01.2016
31.12.2016 366 0,02%

penalitate
01.01.2016
31.12.2016 366 0,01 %

Rata
2/2015 x dobanda

01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,02%

penalitate
01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,01 %

Rata
3/2015 x dobanda

01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,02%

penalitate
01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,01 %

Rata
4/2015 x dobanda

01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,02%

penalitate
01.01.2016
31.12.2016 x 366 0,01 %

Rata
1/2016 x dobanda 26.03.2016

31.12.2016 x 281 0,02%

penalitate 26.03.2016
12.12.2016 x 281 0,01%

Rata
2/2016 x dobanda 28.06.2016

31.12.2016 x 187 0,02%

penalitate 28.06.2016
12.12.2016 x 187 0,01%

Rata
3/2016 x dobanda 26.09.2016

31.12.2016 x 96 0,02%
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penalitate 26.09.2016
12.12.2016 x 96 0,01%

Rata
4/2016 x dobanda 22.12.2016

31.12.2016 x 10 0,02%

penalitate 22.12.2016
12.12.2016 x 10 0,01%

TOTAL

V. Trebuie sublinit ca, la data de 31.12.2016, contribuabila figureaza in sold cu
obligatii de plata principale (CASS) neachitate in suma totala de x lei, care se compune
din:

R1/2015 = x lei
R2/2015 = x lei
R3/2015 = x lei
R4/2015 = x lei
R1/2016 = x lei
R2/2016 = x lei
R3/2016 = x lei
R4/2016 = x lei

Fata de cele mai sus aratate rezulta ca:
- doamna x datoreaza obligatii de plata accesorii aferente CASS in suma

totala de x lei (x lei reprezentand dobanzi de intarziere si x lei reprezentand
penalitati de intarziere), calculate avand in vedere atat platile efectuate in anul 2014 (x
lei in data de 21.02.2014, x lei in data de 23.03.2014, x lei in data de 11.06.2014, x lei in
data de 18.09.2014), in anul 2015 (x lei in data de 18.03.2015 si x lei in data de
13.08.2015), in anul 2016 (x lei in data de 22.06.2016, x lei in data de 22.06.2016, x lei
in data de 03.10.2016 si x lei in data de 12.12.2016), suma de x lei reprezentand CASS
anuala aferenta anului 2012, conform Deciziei de impunere anuala nr. x/16.12.2014,
compensata cu obligatiile de plata reprezentand plati anticipate cu titlu de CASS
datorate la data de 17.06.2016, conform Deciziei privind compensarea obligatiilor
fiscale nr. x/01.09.2017, cat si ordinea legala de stingere a obligatiilor fiscale; se retine
ca, in perioada 2010 - 2013, contestatara nu a efectuat plati in contul CASS, cod 111.

- doamna x nu datoreaza obligatii de plata accesorii aferente CASS in suma
totala de x lei (x lei reprezentand dobanzi de intarziere si x lei reprezentand
penalitati de intarziere).

Nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a cauzei niciunul dintre argumentele
contestatarei, avand in vedere urmatoarele considerente:

1. Referitor la prescripția extinctivă a accesoriilor aferente debitelor
reprezentand CASS datorata pentru anii 2010 - 2012:

Trebuie subliniat ca instanța a statuat, cu titlu definitiv, prin Sentinta civila nr.
x/31.12.2016, că singurele obligații principale CASS si accesorii aferente CASS
prescrise din Instiintarea nr. x/06.06.2016 sunt cele aferente perioadei 2007 - 2009
in suma totala de x lei.

De altfel, intrucat aceste sume au fost anulate din evidența fiscală, AS4FP a
emis si Decizia de corectie nr. x/31.08.2017, prin care s-au scazut accesoriile in suma
de x lei, conform pct 3.1 din prezenta decizie, cu consecința recalculării accesoriilor (a
se vedea calculul mai sus).
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Pentru celelalte obligații fiscale principale CASS aferente perioadei 2010 -
2012 a intervenit puterea de lucru judecat a neintervenirii prescripției extinctive,
iar organele fiscale au fost îndreptățite să stabilească accesoriile aferente, chiar dacă
acestea au fost comunicate contribuabilului în anul 2017.

Astfel, se reține că obligațiile principale CASS aferente anilor 2010 si 2012 in
suma totala de x lei si accesoriiile aferente CASS in suma de x lei, cu privire la care
CASMB a intocmit o noua Situatie a contributiilor declarate, incasate si restante si a
majorarilor calculate, incasate si restante cuprinzand obligatiile de plata reprezentand
CASS si accesorii aferente CASS datorata de contestatara pentru perioada 2010 - 2012,
pe care a transmis-o catre AS4FP prin adresa nr. x/18.07.2017, in vederea inregistrarii
in baza de date a organului fiscal, dar si catre doamna x, prin adresa nr. x/18.07.2017,
au facut obiectul dosarului nr. x/4/2016, în care instanța de judecata a stabilit cu
putere de lucru judecat că acestea nu sunt prescrise (numai cele aferente perioadei
2007 - 2009).

2. Referitor la necomunicarea documentelor CASS prin care s-au
individualizat debitele asupra carora s-au calculat accesoriile care fac obiectul
acestui capat de cerere:

Astfel cum s-a aratat anterior, prin Sentinta civila nr. x/31.12.2016, definitiva de la
data de 21.02.2017, Judecatoria Sector 4 Bucuresti a retinut ca prin adresa nr.
x/06.06.2016, CASMB a transmis contestatarei Situatia contributiilor declarate, incasate
si restante si a majorarilor calculate, incasate si restante cuprinzand obligatiile de plata
reprezentand CASS si accesorii aferente CASS datorata de contestatara pentru
perioada 2007 - 2012.

3. Referitor la invocarea faptului ca a achitat obligatiile de plata
reprezentand CASS incepand cu anul 2012:

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca doamna x nu a depus niciun document
care sa probeze sustinerile sale, contrar dispozitiilor art. 269 alin 1 lit c) si d) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, care stipuleaza:

“Art. 269 Forma și conținutul contestației
(1) Contestația se formulează în scris și va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestației;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază.”

Mai mult, potrivit doctrinei, încă din dreptul roman a fost consacrat principiul
potrivit căruia cel ce afirmă o pretenţie în justiţie trebuie să o dovedească, regulă
tradiţională exprimată prin adagiul latin „actor incumbit probatio”. Prin urmare, întrucât
contestatara este cea care invocă în sprijinul pretenţiilor sale o anumită stare de fapt,
afirmând o pretenţie în procedura administrativă, constatarea care se impune, una
naturală şi de o implacabilă logică juridică, este aceea că sarcina probei ii revine
acesteia.

Se reţine, totodată, că sarcina probei nu implică un drept al contestatarei, ci un
imperativ al interesului personal al acesteia care invocă o pretenţie în cadrul căii
administrative de atac.
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In al doilea rand, asa cum rezulta din situatiile debite-plati solduri atasate la
dosarul cauzei, contestatara nu a efectuat plati in contul CASS, cod 111, in perioada
01.01.2010 - 20.02.2014, prima plata, in suma de x lei, fiind inregistrata in data de
21.02.2014.

4. Referitor la invocarea faptului ca este hartuita fiscal:
Este total neintemeiata afirmatia contestatarei, in conditiile in care aceasta nu si-

a indeplinit obligatiile legale de plata reprezentand CASS care fac obiectul cauzei
supusa solutionarii, desi avea cunostinta de ele, aceste obligatii facand obiectul
dosarului nr. x/4/2016, solutionat prin Sentinta civila nr. x/31.12.2016, ramasa definitiva
la data de 21.02.2017 sau fiind individualizate prin decizii de impunere emise de AS4FP,
comunicate potrivit dispozitiilor legale.

Avand in vedere cele mai sus prezentate, urmeaza a se dispune:
- respinge in parte ca neintemeiata contestatia formulata de doamna x, cu privire

la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei (x lei reprezentand dobanzi de
intarziere si x lei reprezentand penalitati de intarziere), individualizate prin Decizia
referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere
nr. x/31.12.2016 emisa de AS4FP;

- admite in parte contestatia formulata de doamna x, cu privire la accesoriile
aferente CASS in suma totala de x lei (x lei reprezentand dobanzi de intarziere si x
lei reprezentand penalitati de intarziere) individualizate prin Decizia referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr.
x/31.12.2016 emisa de AS4FP si anuleaza Decizia referitoare la obligatiile fiscale
accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016 cu privire la
aceasta suma.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul pct. V din OUG nr. 125/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, art. 173, art. 174 si art. 176, art.
268, art. 269, art. 279 alin 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

DECIDE

1. Respingerea in parte ca fiind ramasa fara obiect contestatia formulata de
doamna x, cu privire la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei individualizate
prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati
de intarziere nr. x/31.12.2016 emisa de AS4FP.

2. Respinge in parte ca neintemeiata contestatia formulata de doamna x, cu
privire la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei individualizate prin Decizia
referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere
nr. x/31.12.2016 emisa de AS4FP.

3. Admite in parte contestatia formulata de doamna x, cu privire la accesoriile
aferente CASS in suma totala de x lei individualizate prin Decizia referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr.
x/31.12.2016 emisa de AS4FP si anuleaza in parte Decizia referitoare la obligatiile
fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr. x/31.12.2016 cu
privire la aceasta suma.
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Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate
fi contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.


