
DECIZIA NR. 411

   Directia generala a finantelor publice , Biroul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de catre Administratia Finantelor Publice ,  prin adresa, inregistrata la D.G.F.P.
cu privire la contestatia formulata de catre d-na X.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice  in Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii, prin care s-au stabilit de plata accesorii aferente contributiei la asigurari
sociale de sanatate.

Contestatia  este  depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii,  conform confirmarii de primire
existenta in copie la dosar  si de data depunerii contestatiei la Administratia Finantelor
Publice, conform stampilei acestei institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 207 si 209
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,  D.G.F.P. prin Biroul
de Solutionare a Contestatiilor este investita cu solutionarea contestatiei formulata de    
catre X.

I.X formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii emisa de organele fiscale din cadrul A.F.P. si solicita anularea acesteia din
urmatoarele motive:

Titlu executoriu nu i-a fost comunicat, contestatoarea neavand cunostinta de
continutul acestuia. Fata de acest motiv a actionat in judecata CASJ;pe rolul
Judecatorieri se afla in curs de solutionarea dosarul avand ca obiect contestatie la
executare iar pe rolul Tribunalului se afla in curs de solutionare dosarul avand ca obiect
anulare act administrativ.

Sustine ca Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii  contine accesorii
aferente unei obligatii despre care contestatoarea nu are cunostinta.

In aceste conditii, d-na X solicita admiterea contestatiei si anularea   Decizia  
referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit dobanzi de plata.
  

II.Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice au stabilit de plata, in sarcina d-nei X, dobanzi
aferente contributiei la asigurari sociale de sanatate  in conformitate cu prevederile
art.119 si 120 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare.

Din anexa la decizie rezulta ca accesoriile au fost stabilite, pe perioada
31.05.2012-31.12.2012, asupra debitului individualizat de plata prin actul administrativ
fiscal ...
  

III. Luand in considerare constatarile organelor fiscale, sustinerile contestatoarei
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare
in perioada supusa verificarii, se retin urmatoarele:
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Referitor la dobanzile stabilite de plata prin Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii, contestate de catre X, cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P.
prin Biroul de Solutionare a Contestatiilor  se poate investi cu solutionarea pe
fond a contestatiei referitoare la accesoriile stabilite de plata prin aceasta decizie,  
in conditiile in care X a contestat in instanta Decizia de impunere emisa de Casa
de Asigurari de Sanatate , prin care s-a individualizat debitul de plata asupra
caruia au fost calculate accesoriile contestate.

In fapt, prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele fiscale
din cadrul A.F.P. au stabilit de plata  in sarcina X, dobanzi aferente debitului
reprezentand contributie la asigurari sociale de sanatate individualizat de plata prin actul
administrativ fiscal emis de Casa de Asigurari de Sanatate.

In conformitate cu prevederile art.V alin.(4) din OUG nr.125/2011 pentru
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , Casa de Asigurari de
Sanatate,  a transmis A.F.P., creantele datorate bugetului asigurarilor sociale de
sanatate de catre X in vederea colectarii.

Din documentele transmise de Casa de Asigurari de Sanatate rezulta ca   d-na X
figureaza in evidentele casei cu obligatii fiscale, care se compun din:

-contributii la asigurari sociale de sanatate
-dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate de plata calculate

pana la data de 31.05.2012;
-penalitati de intarziere aferente  contributiei de asigurari sociale de sanatate de

plata calculate pana la data de 31.05.2012;

Accesoriile   au fost stabilite de organele fiscale din cadrul A.F.P., pe perioada
31.05.2012-31.12.2012,  in conformitate cu prevederile art.119 si 120 din O.G.
Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare, care prevad:

-art.119
“(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.

(3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi
apar�ine crean�a principal�.

(4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite
în condi�iile aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6).”

-art.120
“(1) Dobânzile 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 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi
modificat prin legile bugetare anuale.”
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Potrivit  prevederilor legale enuntate, se retine ca  dobanzile se calculeaza pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale si
pana la data stingerii sumei datorate.

 In contestatia formulata, X sustine ca  Decizia de impunere  prin care s-a stabilit
debitul de plata asupra caruia au fost stabilite dobanzile a fost contestata in instanta; pe
rolul Tribunalului  se afla in curs de solutionare dosarul care are ca obiect cercetarea
Deciziei de impunere emisa de Casa de Asigurari de Sanatate.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca   pe rolul
Tribunalului  se afla in curs de solutionare  dosarul inregistrat in data de 18.01.2013,
avand ca obiect contestatie act administrativ fiscal iar partile sunt:   X in calitate de
reclamant si Casa de Asigurari de Sanatate  in calitate de parat.
  

In cauza in speta, dobanzile   , contestate de catre d-na X, sunt aferente debitului
reprezentand contributie la asigurari sociale de sanatate, stabilita prin  Decizia de
impunere emisa de Casa de Asigurari de Sanatate.

In conditiile in care Decizia de impunere prin care s-a stabilit debitul de plata
asupra caruia au fost calculate dobanzile  contestate de catre d-na X face obiectul altei
judecati,  in speta se vor aplica prevederile art.214 din Codul de procedura fiscala,
potrivit caruia: 

“1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie motivat�,
solu�ionarea cauzei atunci când:

b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i.

(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a
determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului stabilit de organul
de solu�ionare competent potrivit alin. (2), indiferent dac� motivul care a
determinat suspendarea a încetat sau nu.”

Potrivit acestor prevederi legale, organul de solutionare a contestatiei poate
suspenda prin decizie motivata solutionarea contestatiei  atunci cand  aceasta depinde
in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte
judecati.

In conditiile in care dobanzile   reprezinta masura accesorie in raport de debitul
stabilit suplimentar de plata  prin Decizia de impunere si care face obiectul altei judecati,
 D.G.F.P. - Biroul de solutionare a contestatiilor,  nu se poate investi cu solutionarea pe
fond a contestatiei cu privire la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii prin
care s-au stabilit dobanzi. 

Prin urmare, se va suspenda solutionarea contestatiei formulata de catre d-na X
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit
dobanzi   asupra debitului supus unei alte judecati.

Procedura administrativa va fi reluata la incetarea motivului care a determinat
suspendarea, respectiv la  momentul solutionarii de catre instanta de judecata a
dosarului....

Pentru cauza in speta sunt aplicabile si prevederile art.216 alin.(4) din O.G. nr.
92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, care dispune:
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"(4) Prin decizie se poate suspenda solu�ionarea cauzei, în condi�iile
prev�zute de art. 214."

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.119, 120, art.
214 si 216 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala se,

DECIDE

Suspendarea solutionarii contestatiei formulata de catre d-na X, inregistrata la
D.G.F.P., cu privire la suma reprezentand dobanzi  stabilite prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii, pana la pronuntarea unei solutii irevocabile cu privire la
Decizia de impunere prin care s-a stabilit suplimentar de plata  contributie la asigurari
sociale de sanatate, asupra caruia au fost calculate dobanzile in speta;procedura
administrativa va fi reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea, in
conditiile legii, conform celor mentionate in prezenta decizie.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen de 6 luni de la
comunicare, conform  Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
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