
Nr.210/IL/2013

Biroul Solutionare Contestatii  din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice .. a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice .. prin adresa nr. .. 
cu privire la contestatia formulata de.. cu domiciliul in mun .. str. .., bl. ., sc. ., ap. 
., jud. ., CNP .. inregistrata la DGFP.. sub nr. ..

Prin  contestatia  formulata,  ..isi  indreapta contestatia  impotriva  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..pentru suma de . lei, reprezentand 
accesorii aferente contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din OG nr. 
92/2003 (R), privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  in  raport  cu  data  comunicarii  actului  atacat,  respectiv..  potrivit 
confirmarii de primire, atasata in copie, la dosarul contestatiei si data inregistrarii 
contestatiei la organul fiscal, respectiv .. conform stampilei registraturii aplicata 
pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ..  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003, ®, privind Codul de procedura fiscala, este 
competent sa solutioneze prezenta contestatie. 

I.  ..,  prin  contestatia  inregistrata  la  D.G.F.P.  ..  sub  nr.  ..  contesta 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.  ..,  din urmatoarele 
motive:

Debitul  comunicat  petentului  este  prescris,  acesta  reprezinta  obligatii 
accesorii pentru sume reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate 
datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, debit 
provenind  din  anul  ..  an  in  care  a  avut  pentru  .  luni  deschisa  o  activitate 
independenta. Termenul de prescriptie pentru obligatiile reprezentand contributie 
la  fondul  de  sanatate  a  fost..  data  pana la  care  nu a  primit  nicio  instiintare 
privind existenta acestui debit, nici din partea administratiei nici din partea Casei 
de asigurari de sanatate.

Avand in vedere ca activitatea independenta a fost inchisa in urma unui 
control fiscal de fond in anul ., in urma caruia s-au restituit sume platite in plus in 
valoare  de  ..  lei,  petentul  considera  ca  aceasta  constiuire  de  obligatie 
suplimentara nu are temei legal.

Petenta invoca in sustinerea cauzei art. 91, alin.(1) si (2) din OG 92/2003, 
Codul de procedura fiscala.

Avand cele prezentate, societatea solicita aprobarea contestatiei pentru 
suma de .. lei, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate datorate 
de  persoane  care  realizeaza  venituri  din  activitati  independente  si  anularea 
deciziei referitoare la obligatiil;e de plataaccesorii nr. ..
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II. Organele competente din cadrul Administratiei Finantelor Publice 
.. prin Referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei nr. . formuleaza 
urmatorul punct de vedere: 

Conform Situatiei analitice debite plati solduri pe anul .. si .., domnul .. 
figureaza  cu  obligatii  neachitate  in  suma  de  ..  lei   (debit)  plus  accesorii 
reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

Aceste obligatii fiscala sunt stabilite de Casa Judeteana de Asigurari de 
Sanatate .. pentru perioada pana la 1 iulie 2012 si a fost transmisa, incepand cu 
aceasta data, spre administrare (evidenta si executare) AFP .. (OUG 125/2011, 
Ordinul  comun  MFP  nr.  806/06.06.2012.  Ministerul  Samatatii  nr. 
608/13.06.2012,  Ministerul  Muncii,  Familiei  si  Protectiei  Sociale  nr. 
934/06.06.2012.

Conform art.  88,  lit.  c)  si  art.  119  din  OG 92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se 
datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

In cazul in care exista modificari ale soldului existent la data de .. predat 
catre organele fiscale competente ANAF, ca urmare a unor neconcordante se 
intocmeste act aditional si modificarile sunt transmise informatic catre ANAF.

III  Luand in considerare constatarile organului fiscal, documentele 
existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare in 
perioada invocata de contestator si organul  fiscal se retin urmatoarele:

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  D.G.F.P.  ..  prin  Biroul 
Solutionare  Contestatii  se  poate  investi  in  solutionarea  pe  fond  a 
contestatiei pentru acest capat de cerere  in conditiile in care   din evidenta   
fiscala nu reiese cu claritate care este starea fiscala a contestatarei

In fapt, prin  Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.  ... au 
fost stabilite accesorii in suma de .. lei pentru contributia de asigurari sociale de 
sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati indepen-
dente si persoanale care nu realizeaza venituri.

Accesoriile in suma de .. lei au fost individualizate prin documentele nr. .. 
si nr.. potrivit anexei la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...

Domnul  ..  motiveaza  in  sustinerea  contestatiei  sale  ca,  activitatea 
independenta a fost inchisa in urma unui control fiscal de fond in anul .., in urma 
caruia s-au restituit sume platite in plus in valoare de .. lei, astfel considera ca 
aceasta constiuire de obligatie suplimentara nu are temei legal.

Administratia Finantelor Publice .. sustine in Referatul privind propuneri 
de solutionare nr. ..  ca din Situatia analitice debite plati solduri pe anul .. si .., 
domnul .. figureaza cu obligatii neachitate in suma de .. lei  (debit) plus accesorii 
in  suma  de..  lei  (..  +  ..)  reprezentand  contributie  de  asigurari  sociale  de 
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sanatate. De asemenea organul fiscal precizeaza faptul ca aceste obligatii fis-
cala sunt stabilite de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ..pentru perioa-
da pana la 1 iulie 2012 si a fost transmisa, incepand cu aceasta data, spre ad-
ministrare (evidenta si executare) AFP .. (OUG 125/2011, Ordinul comun MFP 
nr. 806/06.06.2012. Ministerul Samatatii nr. 608/13.06.2012, Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale nr. 934/06.06.2012.

In  drept, sunt  aplicabile  prevederile  art.  119  si  art.  120  din  OG  nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulte-
rioare, potrivit carora:

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 se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii  
sumei datorate inclusiv”.

(2) “Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din 
corectarea  declaraţiilor  sau  modificarea  unei  decizii  de  impunere,  
dobânzile  se  datorează  începând  cu  ziua  imediat  următoare  scadenţei  
creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii  
acesteia inclusiv”

Din contextul prevederilor legale mai sus citate se retine ca se datoreaza 
dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadenta, a 
obligatiilor de plata.

Conform ordonanţei de Urgenţă nr. 125 din 27 decembrie 2011  pentru 
modificarea şi  completarea  Legii  nr.  571/2003 privind Codul  fiscal  ,art.  V se 
prevede :

“art. V
(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a con-

tribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi  
III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fis-
cală.

(2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de per-
soanele fizice prevăzute la alin. (1)   pentru veniturile aferente perioadelor fis  -  
cale anterioare datei de 1 ianuarie 2012  , precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iu  -  
nie 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 speci  -  
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fice aplicabile fiecărei perioade.
 (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări  sociale 

predau organelor fiscale din subordinea Agenţiei  Naţionale de Adminis-
trare Fiscală, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile so-
ciale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al  
Codului  fiscal,  stabilite  şi  neachitate  până  la  data  de  30  iunie  2012.  
Predarea-preluarea se face până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri  
de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire şi a ur-
mătoarelor documente:

(…)
Conform acestor prevederi legale se retine faptul ca incepând cu data de 

1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii da-
torate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2  al Codului fis-
cal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit  situatiei analitice a debitelor platitori solduri, depusa in copie la 
dosarul contestatiei de catre A.F.P. .., reiese faptul ca domnul .... avea de achi-
tat .. lei reprezentand Contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de 
persoanele  care  realizeaza  venituri  din  activitati  independente  si  persoanale 
care nu realizeaza venituri. 

Biroul  solutionare  contestatii  a  solicitat  AFP  ..  prin  adresa  nr.  ..  sa 
comunice daca pana la data primirii adresei s-a facut transferul informatic de la 
Casa de Asigurari de Sanatate .. cu privire la debitul datorat de contestatara.

Prin  adresa  nr.  ..   AFP ..  comunica ca  nu s-au  efectuat  modificari  in 
evidenta de catre CJAS ..

De asemenea prin adresa nr. .. Biroul Solutionare contestatii a solicitat 
CJAS  ..  sa  precizeze  in  scris  care  este  situatia  corecta  a  contestatorului, 
respectiv prin ce documente a fost stabilit debitul de .. lei, asupra caruia au fost 
generate  accesorii  in  suma de ..  lei  si  daca ulterior  datei  de transmitere  au 
intervenit schimbari in componenta acestui sold si daca aceste schimbari au fost 
transmise catre AFP ..

Mentionam ca  adresa nr. ...a fost primita de catre CJAS .. in data de .. 
iar pana la data emiterii prezentei decizii nu a fost primit niciun raspuns.

Avand in vedere ca din dosarul cauzei organul de solutionare a cauzei nu 
poate determina cu exactitate care este starea fiscala a contribuabilului, se face 
aplicarea prevederilor art.  216, alin.  (3) si  (3^1) din Ordonanţă nr.  92 din 24 
decembrie  2003,  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare:

Art. 216 Soluţii asupra contestaţiei
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(3) „Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administra-
tiv atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare”.

(3^1) „Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 30 
de zile de la data comunicării deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis 
vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care 
s-a pronunţat soluţia de desfiinţare”. 

Se va desfiinta  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.  .. 
pentru suma de .. lei  reprezentand accesorii contributie de asigurari sociale de 
sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independ-
ente si persoanale care nu realizeaza venituri, urmand ca organul fiscal sa efec-
tueze o verificare a evidentei fiscale, sa stabileasca in mod corect starea fiscala 
a contestatarei si sa recalculeze accesoriile daca se impune.

La reverificarea situatiei fiscale, pentru care s-a dispus desfiintarea actu-
lui  atacat  se  vor  avea  in  vedere  prevederile  pct.  11.5, 11.6  si  11.7  din 
O.P.A.N.A.F. nr. 2137/2011, privind aprobarea lnstructiunilor pentru aplicarea ti-
tlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fis-
cala, unde se stipuleaza:

11.5. “În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală 
sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta nu-
mai motivele care au condus la desfiinţare”.

11.6. “Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 
de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă 
şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pen-
tru calculul accesoriilor aferente”.

11.7.  “Prin  noul  act  administrativ  fiscal,  întocmit  conform 
considerentelor  deciziei  de  soluţionare,  nu  se  pot  stabili  în  sarcina 
contestatorului  sume  mai  mari  decât  cele  din  actul  desfiinţat,  acesta 
putând fi contestat potrivit legii.”

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor art.114, art. 115, art. 116, 119, art. 120, 120^1, art. 122,  art. 206, 
art. 209, art. 213 si art. 216 din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se:

D E C I D E:
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Art.1.  Desfiintarea  Deciziei  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii nr.  . pentru suma de .. lei, reprezentand accesorii aferente con-
tributiei  individuale de asigurari  sociale de sanatate  urmand ca organul 
fiscal sa efectueze o verificare a evidentei fiscale pentru aceeasi perioada 
fiscala  care  a  facut  obiectul  contestatiei,  sa  stabileasca  in  mod corect 
starea fiscala a contestatarei tinând cont de prevederile legale aplicabile în 
speţă precum şi de cele precizate strict in prezenta decizie de solutionare 
si sa recalculeze accesoriile datorate de aceasta daca se impune.

Art.2. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 
luni de la comunicare.

                    
                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                         
                                .............................
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