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                         D E C I Z I A  Nr.408 

                                  din   ____2013 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de ____, înregistrată la D.G.F.P. Judeţul 

Brăila sub nr.___/____2013 
 

 
  Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila a fost sesizată 
de Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Făurei prin adresa 
nr.___/___2013, înregistrată la direcţia teritorială sub nr.___/___2013, 
privind contestaţia înregistrată la organul fiscal teritorial sub 
nr.___/___2013, formulată de ____, împotriva deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ___/___2012. 
  ____ are domiciliul în sat ___, comuna ___, judeţul Brăila şi 
CNP ____. 
  Obiectul contestaţiei îl reprezintă dobânzi aferente contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează 
venituri din activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri, 
în sumă totală de ___ lei, calculate prin Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ___/____2012. 
  Actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat contestatorului 
prin poştă la data de 14.01.2013, conform amprentei ştampilei Oficiului 
poştal Făurei aplicată pe copia plicului depusă la dosarul cauzei, iar 
contestaţia a fost depusă la poştă în data de 12.02.2013, conform 
amprentei ştampilei Oficiului poştal Brăila 1 aplicată pe plicul depus, în 
original, la dosarul cauzei, astfel că, a fost respectat termenul legal 
prevăzut la art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207(1) şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr. 92/2003, 
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republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită cu soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
  I. Prin contestaţia înregistrată la organul fiscal teritorial sub 
nr.___/____2013 şi la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.___/___2013, 
contestatorul înţelege să conteste dobânzile aferente contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează 
venituri din activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri, 
în sumă totală de ___ lei, motivând că prin decizia de impunere 
nr.___/____2011 a fost obligat la plata sumei totale de ____ lei, din care 
contribuţie de asigurări sociale de sănătate în sumă de ___ lei şi majorări 
de întârziere aferente în sumă de ___ lei, iar natura veniturilor pentru care 
s-au calculat au reprezentat-o dividendele primite de la S.C. ___ S.A. Brăila 
în perioada 2007, în sumă de __lei şi în 2008, în sumă de ___ lei, calculate 
în temeiul art.257 lit.f) din Legea nr.95/2006. 
  Această decizie de impunere a fost contestată la data de 
22.11.2011, iar contestaţia a fost respinsă prin decizia nr.__/___2011.  
  Împotriva acesteia s-a formulat acţiunea ce a făcut obiectul 
dosarului nr.___/__/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brăila, fiind admisă, iar 
în prezent se află în recurs pe rolul Curţii de Apel Galaţi, în dosarul cu 
acelaşi număr, având termen de judecată 12.03.2013. 
  II. Prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
___/___2012, au fost calculate dobânzi în sumă de ___ lei, aferente unui 
debit în sumă de ___ lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente şi persoanele care nu realizează venituri, pentru perioada 
31.05.2012-31.12.2012, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din 
O.G.nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatorului în raport de constatările organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele: 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contestatorul 
datoreaz ă bugetului general consolidat dobânzile în sum ă de ___ lei, 
aferente contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate datorate de 
persoanele care realizeaz ă venituri din activit ăţi independente şi 
persoanele care nu realizeaz ă venituri, în condi ţiile în care baza 
impozabil ă nu este datorat ă. 
  În fapt, prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
___/___2012, au fost calculate dobânzi în sumă de __ lei, aferente unui 
debit în sumă de ___ lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente şi persoanele care nu realizează venituri, pentru perioada 
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31.05.2012-31.12.2012, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din 
O.G.nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva acesteia a fost formulată contestaţie, motivată prin 
faptul că a fost obligat la plata sumei totale de ___ lei, din care contribuţie 
de asigurări sociale de sănătate în sumă de ___ lei şi majorări de întârziere 
aferente în sumă de ___ lei, prin decizia de impunere nr.___/___2011, iar 
natura veniturilor pentru care s-au calculat au reprezentat-o dividendele 
primite de la S.C. ____ S.A. Brăila în perioada 2007, în sumă de _lei şi în 
2008, în sumă de __ lei, calculate în temeiul art.257 lit.f) din Legea 
nr.95/2006. 
  Această decizie de impunere a fost contestată la data de 
22.11.2011, iar contestaţia a fost respinsă prin decizia nr.__/___2011, 
emisă de Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Brăila.  
  Împotriva acesteia s-a formulat acţiunea ce a făcut obiectul 
dosarului nr.___/__/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brăila, fiind admisă, iar 
în prezent se află în recurs pe rolul Curţii de Apel Galaţi, în dosarul cu 
acelaşi număr, având termen de judecată 12.03.2013. 
  Urmare solicitării organului de soluţionare din adresa 
nr.___/___2013, au fost depuse la dosarul cauzei, cu adresa fără număr 
înregistrată la direcţia teritorială sub nr.___/___2013, documentele la care a 
făcut trimitere contestatorul în contestaţie, inclusiv extras de pe portalul 
Curţii de Apel Galaţi referitor la cauză. 
  În drept, potrivit prevederilor art.119 (1) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

’’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.’’ 
Având în vedere motivele de fapt şi de drept reţinute, organul de 

soluţionare constată că, obligaţia principală stabilită prin decizia de 
impunere nr.___/____2011, în sumă de ___ lei, asupra căreia au fost 
stabilite dobânzi în sumă de ___ lei, nu mai este datorată, aşa cum rezultă 
din Sentinţa nr.___/2012/FCA/___2012 pronunţată de Tribunalul Brăila şi 
menţinută de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr.___/__/2012, conform 
extrasului de pe portalul instanţelor de judecată, documente ce au fost 
depuse la dosarul cauzei de către contestator. 

Întrucât baza impozabilă nu este datorată, nici accesoriile nu 
sunt datorate. 

Pe cale de consecinţă, contestaţia formulată de ____ se 
priveşte ca întemeiată, urmând să fie admisă pentru acest motiv, cu 
consecinţa anulării deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/_____2012, emisă de A.F.P.O. Făurei, privind suma de ___ lei, 
reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
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datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente 
şi persoanele care nu realizează venituri. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(1) şi (2) 
din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se  

 
                               D E C I D E : 
 
          
Admiterea contestaţiei formulată de ____ împotriva deciziei 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ___/____2012, prin care au 
fost calculate dobânzi în sumă de ___lei, aferente contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri, emisă de 
A.F.P.O. Făurei, cu consecinţa anulării actului administrativ fiscal atacat. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 


