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DECIZIA  nr. 794/2014 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

doamna X, inregistrata la  
DGRFPB sub nr. x 

 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Sector 6 a Finantelor 
Publice cu adresele nr. x si nr. x, inregistrate la DGRFPB sub nr. x si nr. x, cu privire la 
contestatia formulata de doamna X, cu domiciliul in x. 
 
 Obiectul contestatiei, transmisa prin posta in data de 14.04.2014, inregistrata la 
AS6FP sub nr. x, il constituie decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x 
emisa de AS6FP, comunicata in data de 12.03.2014, prin care s-au stabilit accesorii in 
suma de x lei. 
 
 Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 alin. (1), 
art. 206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de doamna X. 
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 
 I. Prin contestatia formulata contestatara aduce urmatoarele argumente: 

Nu i s-a comunicat niciodata documentul nr. x, prin care s-a individualizat debitul, 
astfel ca nu sunt datorate nici accesorii aferente acestui debit. 

De-a lungul timpului a efectuat o serie de plati; in acest sens, anexeaza o serie 
de OP-uri. 

In concluzie, solicita verificarea inregistrarii tuturor platilor efectuate de aceasta in 
evidenta fiscala. 

 
II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a calculat 

accesorii in suma de x lei. 
 
III. Fata de constatarile organelor fiscale, sustinerile contestatarei, reglementarile 

legale in vigoare pentru perioada analizata si documentele existente in dosarul cauzei 
se retin urmatoarele : 
  

3.1 Referitor la suma de x lei reprezentand accesor ii aferente CASS:  
 
 Cauza supusa solutionarii este daca contribuabila d atoreaza accesorii in 
suma de x lei, in conditiile in care organul fiscal  nu poate face dovada existentei 
si a comunicarii titlurilor de creanta prin care s- au stabilit si individualizat 
debitele reprezentand CASS, in legatura cu care au fost calculate accesoriile 
contestate. 
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In fapt, prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a 
calculat accesorii aferente CASS in suma de x lei, pentru perioada 16.03.2011 – 
20.12.2013, obligatiile de plata principale fiind individualizate prin urmatoarele titluri de 
creanta: 

- documentul CASS nr. x; 
- decizia de impunere nr. x, comunicata in data de 21.06.2013; 
- decizia de impunere nr. x, comunicata in data de 08.10.2013. 
 
In drept , potrivit prevederilor art. 110, art. 119, art. 120 si art. 1201 din OG nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: 
“ Art. 110  (3) Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se 

individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:  
    a) decizia de impunere ;  
    b) declara ţia fiscal ă;  
    c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii (...).” 

 
“ Art. 119  (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 

obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de 
întârziere .” 
 

“ Art. 120   (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului 
creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la 
scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. “ 
      

“Art.  1201 (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale 
principale. ”  
     
 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) Competen ţa de administrare a contribu ţiilor 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 contribu ţii sociale aferente anului 2012  şi, totodată, pentru soluţionarea 
contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine 
caselor de asigur ări sociale, potrivit legisla ţiei specifice aplicabile fiec ărei 
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. 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 
următoarelor documente:  
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    a) înscrisuri în care sunt individualizate crean ţele datorate şi neachitate 
până la data pred ării-prelu ării şi care reprezint ă titluri executorii ;  
    b) situa ţia soldurilor contribu ţiilor stabilite pân ă de data de 30 iunie 2012 şi 
neîncasate pân ă la aceeaşi dată;  
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate p lăţile anticipate stabilite 
pentru anul 2012 ;  
    d) orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor 
datorate.  
 (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informa ţiilor prev ăzute 
la alin. (4) va fi aprobat ă prin ordin comun al ministrului finan ţelor publice, al 
ministrului muncii, familiei şi protec ţiei sociale şi al ministrului s ănătăţii, în 
termen de 30 zile de la data public ării prezentei ordonan ţe de urgen ţă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I .” 
 
 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: 

„1. Obiectul pred ării-primirii îl constituie : 
a) înscrisurile, în original , în care sunt individualizate creanţele datorate şi 

neachitate până la data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii; 
b) titlurile de crean ţă, în original , în care sunt individualizate creanţele datorate 

începând cu data de 1 iulie 2012 (ex. titlurile în care sunt individualizate plăţile 
anticipate, declaraţii individuale de asigurare sau alte înscrisuri întocmite în acest sens), 

c) situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până la data de 30 iunie 2012  şi 
neîncasate până la aceeaşi dată; 

d) situaţia sumelor plătite în plus până la data de 30 iunie 2012,  faţă de obligaţia 
de plată, 

e) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect 
contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi 
se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor ce privesc 
procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor, (...) 

f) titlurile de crean ţă, în original, prev ăzute la pct. 3, comunicate în 
condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu excep ţia celor care nu 
au fost comunicate potrivit art. 44 din Codul de pr ocedur ă fiscal ă şi care vor fi 
comunicate de c ătre organele competente ale Agen ţiei Na ţionale de Administrare 
Fiscal ă în a căror raz ă teritorial ă îşi au domiciliul asiguratii.  

g) orice alte documente şi informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării 
sumelor datorate. (...)” 

“9.  Casa Naţional ă de Asigur ări de S ănătate, prin organele competente ale 
acesteia şi Casa Na ţional ă de Pensii Publice, prin organele competente ale 
acesteia care efectueaz ă predarea r ăspund de valabilitatea, realitatea, actualitatea 
datelor şi documentelor şi informa ţiilor care fac obiectul pred ării .” 
 

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). 
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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 
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, obiectul predării-primirii constituindu-l printre altele si înscrisurile, în original , în 
care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării-preluării 
şi care reprezintă titluri executorii, titlurile de crean ţă, în original , în care sunt 
individualizate creanţele datorate începând cu data de 1 iulie 2012 (ex. titlurile în care 
sunt individualizate plăţile anticipate, declaraţii individuale de asigurare sau alte 
înscrisuri întocmite în acest sens) si situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până la data 
de 30 iunie 2012  şi neîncasate până la aceeaşi dată. 

 
In speta, prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a 

calculat accesorii aferente CASS in suma de x lei, pentru perioada 16.03.2011 – 
20.12.2013, obligatiile de plata principale fiind individualizate prin urmatoarele titluri de 
creanta: 

- documentul CASS nr. x; 
- decizia de impunere nr. x, comunicata in data de 21.06.2013; 
- decizia de impunere nr. x, comunicata in data de 08.10.2013. 
 
Intrucat la dosarul cauzei nu exista anexate inscrisurile prin care sunt 

individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării-preluării de la Casa 
Naţionala de Asigurari de Sanatate, precum si situaţia soldului contribuţiilor stabilite 
până la data de 30 iunie 2012  şi neîncasate până la aceeaşi dată, potrivit Protocolului – 
cadru stabilit prin Ordinul 806/608/934/2012, inclusiv titlul de creanta nr. x, prin care s-
au individualizat obligatiile de plata principale in baza carora s-au calculat accesoriile 
contestate, prin adresa nr. x, organul de solutionare a contestatiei i-a solicitat 
Administratiei Sector 6 a Finantelor Publice transmiterea documentelor respective. 

 
Se retine ca prin adresa nr. x, inregistrata la DGRFPB sub nr. x, AS6FP a 

transmis numai adresa CASMB nr. x, prin care s-au comunicat urmatoarele: 
“Contribuabila figureaza inregistrata in baza noastra de date cu venituri 

impozabile din activitati independente transmise prin protocol de catre ANAF pentru 
perioada 2009 – 2011 aferente celor doua activitati independente. 

Doamnei x i s-a comunicat de catre Serviciul de Verificare a Calitatii de Asigurat, 
Instiintarea nr. x privind obligatia de a inregistra la CASMB declaratiile privind veniturile 
estimate si realizate, urmand ca la termenul legal sa i se genereze si decizia din oficiu.” 

 
Trebuie subliniat ca pana la data prezentei nu au fost comunicate titlurile de 

creanta solicitate prin adresa nr. x. 
 
Fata de cele mai sus prezentate, rezulta ca organul de solutionare a contestatiei 

nu se poate pronunta cu privire la legalitatea obligatiei de plata reprezentand accesorii 
aferente CASS in suma de x lei, individualizata prin  decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. x emisa de AS6FP, cata vreme Casa Naţională de Asigurări de 
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Sănătate nu a respectat dispozitiile pct. V din OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571/2003, coroborate cu prevederile Protocolului - cadru de 
predare – primire, aprobat prin Ordinul nr. 806/608/934/2012, respectiv nu a transmis 
inscrisurile prin care sunt individualizate creanţele datorate si neachitate pana la data 
de 30.06.2012, iar organul fiscal nu se afla in posesia înscrisurilor prin care sunt 
individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării-preluării, aspecte 
care influenteaza modalitatea legala de stingere a obligatiilor fiscale, inclusiv a 
obligatiilor individualizate prin deciziile de impunere emise de AS6FP si comunicate 
contribuabilei. 
  
 Avand in vedere cele mai sus prezentate, urmeaza a se dispune, in temeiul art. 
216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
desfiintarea in parte a deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x emisa de 
AS6FP, cu privire la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei. 
 

In speta sunt aplicabile si prevederile pct. 11.5 - 11.7 din Instructiunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, aprobate prin OPANAF nr. 450/2013, 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 numai 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 pentru 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.”  
 
 Prin urmare, AS6FP va proceda la reanalizarea situatiei fiscale a contribuabilei 
cu privire la accesoriile aferente CASS, inclusiv a platilor efectuate de aceasta in contul 
CASS, tinand cont de prevederile legale in vigoare, sustinerile acesteia si de retinerile 
din prezenta decizie. 
 
 3.2 Referitor la suma de x lei reprezentand accesor ii aferente CAS:  
 

Cauza supusa solutionarii este daca doamna X datore aza accesorii 
aferente CAS in suma totala de x lei, in conditiile  in care nu a achitat in termenul 
legal debitele individualizate prin decizia de impu nere nr.  x, comunicata potrivit 
dispozitiilor legale. 
 

În fapt: prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a 
calculat accesorii aferente CAS in suma totala de x lei, pentru perioada 26.03.2013 – 
20.12.2013, obligatiile de plata principale fiind individualizate prin decizia de impunere 
pentru plati anticipate cu titlu de impozit/CASS si obligatiile de plata cu titlu de CAS 
pentru anul 2013 nr. x, comunicata in data de 14.02.2013, prin care s-au stabilit 
urmatoarele obligatii de plata reprezentand CAS: 

 25.03.2013 – x lei; 
 25.06.2013 – x lei; 
 25.09.2013 – x lei; 
 25.12.2013 – x lei.  
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In drept , potrivit art. 110, art. 115, art. 119, art. 120 si art. 1201 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat si ale pct. 44.1 din Normele 
metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1050/2004 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
 « Art. 110  (3) Titlul de crean ţă este actul prin care se stabile şte şi se 
individualizeaz ă crean ţa fiscal ă, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:  
    a) decizia de impunere ;  
    b) declaraţia fiscală;  
    c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii. (...)» 
 
  “Art. 115 (1)  Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), 
iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile 
corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau 
care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către organul fiscal competent, 
după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urm ătoarea ordine : (...).” 

 
“Art. 119  - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 

obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de 
întârziere .” 
 

“Art. 120  -  (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.” 
  

« Art. 120 1 (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale 
principale. » 

 
 Avand in vedere prevederile legale de mai sus, rezulta ca obligatiile de plata sunt 
scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le 
reglementeaza. Prin urmare, potrivit dispozitiilor art. 119 – 1201 din Codul de proicedura 
fiscala, republicat, pentru neachitarea la scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata 
se datoreaza dupa acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
 
 In speta sunt incidente si dispozitiile art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, in vigoare in cursul anul 2013: 

„Art. 296 24. - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) şi lit. g) 
sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale. 

(2) (...) În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se 
stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 29622 alin. (1). 
   (3) În decizia de impunere,  baza de calcul al contribu ţiei de asigur ări sociale  
pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) se evidenţiază lunar, iar 
plata acestei contribu ţii se efectueaz ă trimestrial, în 4 rate egale, pân ă la data de 
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru .” 
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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). 

  
Astfel ca, prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a 

calculat accesorii aferente CAS in suma totala de x lei, pentru perioada 26.03.2013 – 
20.12.2013, obligatiile de plata principale fiind individualizate prin decizia de impunere 
pentru plati anticipate cu titlu de impozit/CASS si obligatiile de plata cu titlu de CAS 
pentru anul 2013 nr. x, comunicata in data de 14.02.2013, prin care s-au stabilit 
urmatoarele obligatii de plata reprezentand CAS: 

 25.03.2013 – x lei; 
 25.06.2013 – x lei; 
 25.09.2013 – x lei; 
 25.12.2013 – x lei.  
 
In ceea ce priveste platile efectuate de contribuabila cu privire la obligatiile 

individualizate prin decizia de impunere de mai sus, din analiza situatiei debite plati 
solduri, rezulta ca atat OP nr. 59/20.12.2013 (3.088 lei), cat si OP nr. 29/25.03.2014 
(798 lei), anexate la contestatie, sunt corect inregistrate in evidenta fiscala, insa platile 
efectuate de contribuabila (si altele decat cele pentru care a anexat OP-urile) sunt 
efectuate cu intarziere; or, in temeiul prevederilor art. 119 din Codul de procedura 
fiscala, republicat, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

 
 Avand in vedere cele mai sus prezentate, urmeaza a se respinge in parte ca 
neintemeiata contestatia formulata de doamna X, cu privire la suma de x lei 
reprezentand accesorii aferente CAS individualizate prin decizia referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. x emisa de AS6FP. 
 

3.3 Referitor la suma de x lei reprezentand accesor ii aferente impozitului pe 
veniturile din activitati independente:  
 

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Genera la a Finantelor Publice 
a Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare  contestatii se poate pronunta 
pe fond asupra acestui capat de cerere, in conditii le in care contribuabila nu 
prezinta motivele de fapt si de drept pe care isi i ntemeiaza contestatia.  
 

In fapt,  prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, AS6FP a 
calculat accesorii aferente aferente impozitului pe veniturile din activitati independente 
in suma totala de x lei, pentru perioada 26.06.2013 – 30.09.2013. 
 
 Prin contestatia formulata, contribuabila nu a prezentat motivele de fapt si de 
drept pe care se intemeiaza acest capat de cerere. 
 
 In drept , in conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) si art. 213 alin. (5) din 
Codul de procedura fiscala, republicat: 
 “Art. 206  - (1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:  
 a) datele de identificare a contestatorului;  
 b) obiectul contestatiei;  
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 c) motivele de fapt si de drept ;  
 d) dovezile pe care se întemeiaza;  
 e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila 
în cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului, 
persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii." 
 

« Art. 213  (5)  Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt 
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei . »  
 
 De asemenea, pct. 2.5 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin 
Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011: 
  « 2.5. Organul de solu ţionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept  pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv. » 
 

Se retine ca prin contestatia formulata, doamna X nu a prezentat motivele de fapt 
si de drept pe care se intemeiaza acest capat de cerere. 

Din dispoziţiile legale citate mai sus, rezulta că în contestaţie contribuabila 
trebuie să menţioneze atât motivele de fapt cât şi de drept, precum şi dovezile pe care 
se întemeiază acestea, în caz contrar contestaţia urmând a fi respinsă ca nemotivată; în 
ceea ce priveşte suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile 
din activitati independente, contestatara nu a depus niciun document în susţinerea 
propriei cauze şi nu a invocat niciun articol de lege în apărarea sa. 

De asemenea, 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”, principiul fiind 
consfinţit de art.1169 din Codul Civil, potrivit căruia „cel ce face o propunere înaintea 
judecăţii trebuie să o dovedească”. 

     
Astfel, având în vedere cele reţinute de mai sus, întrucât  contestatarul este cel 

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 c ă sarcina probei revine contestatarei. 

                 
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, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contestaţiei. 

 
Totodată, prin Decizia nr. 3250/2010 în dosarul nr. 935/57/2009, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie reţine în considerentele sale că ˝motivarea contestaţiei în procedura 
administrativă se poate face sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile în care 
se poate formula contestaţia administrativă, iar nedepunerea motivelor în acelaşi 
termen duce la respingerea contestaţiei ca nemotivată.˝ 
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Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că doamna X 
deşi se îndreaptă cu contestaţia şi împotriva sumei de x lei reprezentând accesorii 
aferente impozitului pe veniturile din activitati independente, nu aduce motivaţii bazate 
pe documente justificative şi argumente privind starea de fapt şi de drept prin care să 
combată constatările organelor de inspecţie fiscală şi din care să rezulte o situaţie 
contrară faţă de cea constatată de acestea, în temeiul art. 216 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de  procedură  fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se va respinge ca nemotivat ă contestaţia formulată cu 
privire la acest capat de cerere. 
 
 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 29624 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, pct. V din OUG nr. 125/2011, Ordinului comun al 
Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii, Familiei 
si Protectiei Sociale nr. 806/608/934/2012, art. 206 alin. (1), art. 213 alin. (5), art. 110, 
art. 119, art. 120, art. 1201, art. 216 alin. 1 si 3  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, pct. 11.5 - 11.7 din Instructiunile aprobate prin OPANAF 
nr. 450/2013 
 

DECIDE 
 
 

1. Desfiinteaza in parte decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x 
emisa de AS6FP, cu privire la accesoriile aferente CASS in suma totala de x lei, 
urmand ca Administratia Sectorului 6 a Finantelor Publice sa reanalizeze situatia fiscala 
a contribuabilei, tinand cont de dispozitiile legale in vigoare si de retinerile din prezenta 
decizie. 

 
2. Respinge in parte ca neintemeiata contestatia formulata de doamna X, cu 

privire la suma de x lei reprezentand accesorii aferente CAS individualizate prin decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x emisa de AS6FP. 

 
3. Respinge in parte ca nemotivata contestatia formulata de doamna X, cu privire 

la suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din activitati 
independente individualizate prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x 
emisa de AS6FP. 

 
 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. 
 
 


