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              D  E  C  I  Z  I  A   nr.412/203/11.03.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/18.02.2014  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/13.02.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara �i care vizeaz� suma total� de … lei 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, astfel:  

- … lei - dobânzi/major�ri de întârziere 
- … lei - penalit��i de întârziere.  

             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
              
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine c� obliga�iile fiscale 
accesorii nu sunt datorate, în condi�iile în care, obliga�iile de plat� au fost 
achitate la termenele stabilite, depunând în acest sens, copii dup� chitan�ele 
pentru încasarea obliga�iilor fiscale. 
              
       II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au 
procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
datorate pentru plata cu întârziere a contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente.  
    
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
            
            In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
reprezentând … lei dobânzi/major�ri de întârziere �i … lei penalit��i de 
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întârziere, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� regional� a finan�elor publice 
Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor se poate pronun�a pe 
fondul cauzei, în condi�iile în care, organele fiscale nu au f�cut dovada 
respect�rii na�terii dreptului de crean�� fiscal� �i a obliga�iei fiscale corelativ�. 
            In fapt, prin Decizia de impunere nr…/13.11.2013 privind pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale pentru anul 2013, emis� de AJFP Hunedoara, a fost constituit� 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de … �i care a constituit 
baza generatoare a obliga�iilor fiscale accesorii contestate. 
            Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 25.11.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
             Prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, AJFP Hunedoara a calculat pentru perioada 26.03.2013 - 
21.10.2013, dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� de … lei, 
aferente contribu�iei pentru asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de … lei.  
             In drept, în spe�a sunt incidente prevederile OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, potrivit c�rora: 
        Art.21 “Crean�ele fiscale 
     (1) Crean�ele fiscale reprezint� drepturi patrimoniale care, potrivit legii, 
rezult� din raporturile de drept material fiscal. 
     (2) Din raporturile de drept prev�zute la alin.(1) rezult� atât con�inutul, 
cât �i cuantumul crean�elor fiscale, reprezentând drepturi determinate 
constând în: 
    a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la 
rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat�, dreptul la restituirea impozitelor, 
taxelor, contribu�iilor �i a altor sume care constituie venituri ale bugetului 
general consolidat, potrivit alin.(4), denumite crean�e fiscale principale; 
    b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalit��ilor de întârziere sau 
major�rilor de întârziere, dup� caz, în condi�iile legii, denumite crean�e 
fiscale accesorii. 
        Art.23 “Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale 
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia 
fiscal� corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza 
de impunere care le genereaz�. 
    (2) Potrivit alin.(1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a 
determina obliga�ia fiscal� datorat�.” 
       Art.41 “No�iunea de act administrativ fiscal 
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         În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 
organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, 
modificarea sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 
       Art.45 “Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii. 
    (2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art.44 nu este 
opozabil contribuabilului �i nu produce niciun efect juridic.” 
         Norme metodologice: 
    44.1. “Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite în 
sarcina contribuabilului prin actul administrative”, dac� acest act nu a fost 
comunicat contribuabilului, potrivit legii. 
       Art.85 “Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
       Art.86 “Decizia de impunere 
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de 
impunere, ca urmare a unor constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în 
baza unei inspec�ii fiscale. 
     (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în 
condi�iile în care se stabilesc sume de plat�.” 
           Art.116 alin.(5) “… crean�ele sunt exigibile: 
…d) la data comunic�rii deciziei, pentru obliga�iile fiscale principale, precum 
�i pentru obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin 
decizie”. 
           Se re�ine faptul c�, în ceea ce prive�te pl��ile cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, acestea se individualizeaz� de c�tre organul fiscal 
prin decizie de impunere care produce efecte juridice din momentul în care 
este comunicat� contribuabilului, inclusiv în ceea ce prive�te calcularea 
accesoriilor aferente. 
           Efectul opozabilit��ii titlului de crean�� prin care s-a stabilit obliga�ia 
principal� const� în aceea c�, autoritatea fiscal� nu este în drept s� calculeze 
accesorii �i s� pretind� plata acestora, cât� vreme nu a fost emis �i comunicat 
acest titlu. 
          Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i raportându-se la 
temeiurile de drept enun�ate, organul de solu�ionare constat� c� organul fiscal 
a procedat la generarea de obliga�ii fiscale accesorii asupra crean�ei fiscale de 
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natura contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, pentru care nu s-a �inut 
cont atât de data constituirii, cât �i de data comunic�rii bazei de impunere, 
calculând obliga�ii fiscale accesorii la expirarea scaden�ei, respectiv 
25.03.2013. 
           De asemenea, se re�ine faptul c�, prin DECIZIA nr…/31.12.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, organul fiscal din cadrul AJFP 
Hunedoara, a calculat pentru perioada 16.03.2012 - 21.10.2013, 
dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� de … lei, aferente 
contribu�iei pentru asigur�ri sociale de s�n�tate.  
           Trebuie subliniat faptul c�, documentul precizat în anexa la decizia  
contestat�, respectiv documentul nr…/12.08.2013, prin care a fost 
individualizat debitul de … lei, reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale 
de s�n�tate, debit la care au fost calculate obliga�iile fiscale accesorii în 
discu�ie, nu se reg�se�te la dosarul cauzei. 
           Astfel, în ceea ce prive�te contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în 
sum� de … lei, din documentele existente la dosarul cauzei nu se poate stabili 
dac� dac� este datorat� sau nu �i la ce perioad� se refer�. 
 
           Intrucât din toate documentele existente la dosarul cauzei �i analizând 
actul atacat prin prisma dispozi�iilor legale incidente în materie de crean�� 
fiscal� �i obliga�ie fiscal� corelativ�, organul de solu�ionare nu poate s�-�i 
formeze o p�rere clar� �i fundamentat� privind temeinicia modului de calcul al 
obliga�iilor fiscale accesorii, se va face aplica�iunea prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: “Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare”, 
          coroborate cu prevederile pct.11.6. �i pct.11.7. din OANAF nr. 
450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
   11.6. “Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile 
de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. ” 
   11.7. “Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii”, 
urmeaz� a se desfiin�a DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, organul fiscal urmând s� reanalizeze calculul de obliga�ii 
fiscale accesorii, în func�ie de prevederile legale invederate, toate datele din 
eviden�a pe pl�titor �i a documentelor existente în dosarul fiscal al 
contribuabilului. 
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          Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.3 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în 
baza referatului nr.                                             , se  
 
                                                       DECIDE: 
 
           Desfiin�area DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma total� de 
… lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente, astfel:  

- … lei - dobânzi/major�ri de întârziere 
- … lei - penalit��i de întârziere.  

 
 Prezenta decizie se comunic� la: 

      - domnul X 
                - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara.       
                        

           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

                                        
DIRECTOR GENERAL, 

                                            


