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DECIZIA NR. 40 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-na x 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice x 

sub nr.4427/20.02.2013 
 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice x - Serviciul Registrul 
Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane Fizice prin adresa nr.x/25.02.2013, înregistrat� 
la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/27.02.2013, asupra contesta�iei formulat� de d-na x 
cu domiciliul în x, str. x, nr.x, sc.x, et.x, ap.x, jud. x. 
 
 D-na x formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x prin care au fost 
calculate accesorii în sum� de x lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele 
care nu realizeaz� venituri. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat�. 

   
      I. Prin contesta�ia formulat� d-na x se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012, comunicat� în data de 18.02.2013. 
Contestatoarea arat� c� natura obliga�iei fiscale o reprezint� conform deciziei, 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� 
venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, în cuantum 
de x lei, dar totalul fiind de x lei. 

Contestatoarea precizeaz� c� în data de 02.03.2012 a primit Decizia de 
impunere nr.x/29.02.2012 privind obliga�iile de plat� c�tre FNUASS, emis� de Casa de 
S�n�tate Cara�-Severin, reprezentând contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate pentru 
perioada 01.01.2007-29.02.2012, decizie pe care a contestat-o la Casa de Asigur�ri de 
S�n�tate Cara�-Severin, contesta�ia având num�rul de înregistrare x/04.04.2012. 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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Având în vedere c� nu a primit niciun r�spuns pân� în prezent la Decizia de 
impunere emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cara�-Severin, contestatoarea 
precizeaz� c� a revenit depunând o alt� adres� referitoare la contesta�ia privind Decizia 
de impunere nr.x/29.02.2012 a Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cara�-Severin, având 
num�rul de înregistrare x/19.02.2013. 

Contestatoarea precizeaz� c� în baza art.52 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, 
obliga�ia de a pl�ti asigur�rile de stat, inclusiv contribu�ia de s�t�natate în ceea ce o 
prive�te, apar�ine asocia�iilor de propreietari. De asemenea, contestatoarea sus�ine c� 
nu a semnat vreodat� cu vreo asocia�ie de proprietari o conven�ie civil� care s� justifice 
activit��ile de menaj pe care le-a efectuat, fapt pentru care a cerut asocia�ilor de 
proprietari exeplarul care îi revenea. 

Contestatoarea solicit� transmiterea actelor (documentelor) care au stat la baza 
calcul�rii obliga�iilor de plat� accesorii în sum� de  x lei, trecut� cu pixul pe decizia nr.x, 
emis� de A.F.P. x. 

D-na x solicit� motivul pentru care aceast� institu�ie a stat pasiv� atâ�ia ani �i nu 
i-a transmis nici o în�tiin�are de plat�, nici o comunicare prin care s� i se aduc� la 
cuno�tin�� faptul c� este obligat� s� pl�teasc� contribu�ia la Fodul de s�n�tate. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012, 

organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x, au fost stabilite în sarcina 
d-nei x accesorii în sum� de x lei aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoane 
care nu realizeaz� venituri, în sum� de x lei. 
  
              Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88 lit.c) �i art.119 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
cauza analizat�, se re�in urm�toarele: 

 
  Cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. Cara�-Severin prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii este dac� d-na x datoreaz� accesoriile în sum� de 51 lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 
emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. x, în condi�iile în care nu a achitat la 
termen contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri, în sum� de x lei. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au stabilit în 
sarcina contestatoarei prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2012, obliga�ii de plat� accesorii în sum� total� de x lei, pentru perioada 
31.05.2012-31.12.2012, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 
de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri în sum� de x lei individualizat� prin Decizia nr.x/31.05.2012. 
         Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
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Prin adresa nr.x/01.04.2013, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Cara�-Severin a solicitat organelor fiscale din cadrul A.F.P. x - Serviciul Registrul 
Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane Fizice, completarea Referatului privind 
propuneri de solu�ionare a contesta�iei cu l�muriri referitoare la debitul în sum� de xlei 
pentru care au fost calculate accesoriile. 

Prin adresa nr.x/08.04.2013 organele fiscale din cadrul Serviciului Registrul 
Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane Fizice - A.F.P. x precizeaz� c� în eviden�a 
informatic� preluat� la data de 31.05.2012 de la Casa Jude�ean� de Asigur�ri Sociale 
de S�n�tate Cara�-Severin, suma men�ionat� reprezint� debit cu termen scadent la 
data de 28.02.2012, anexând în copie „Situa�ia contribu�iilor declarate, încasate �i 
restante �i a major�rilor calculate, încasate �i restante” emis� de Casa de Asigur�ri de 
S�n�tate Cara�-Severin. 

Prin contesta�ia formulat� d-na x precizeaz� c� în data de 02.03.2012 a primit 
Decizia de impunere nr.x/29.02.2012 privind obliga�iile de plat� c�tre FNUASS, emis� 
de Casa de S�n�tate Cara�-Severin, reprezentând contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
pentru perioada 01.01.2007-29.02.2012, decizie pe care a contestat-o. 

 
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
    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." 
 
    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." 
    
  Fa�� de prevederile legale sus men�ionate se re�ine c�, pentru neplata la termen 
a obliga�iilor fiscale se datoreaz� dobânzi de întârziere începând cu ziua urm�toare 
scaden�ei obliga�iei declarate �i pân� la data stingerii acesteia.  
 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c�, în data de 
31.12.2012 organele fiscale au emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2012 prin care s-au calculat dobânzi în sum� de x lei aferente debitului în 
sum� de x lei reprezentand contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de 
persoanele care realizeaz� venituri de activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri, pentru perioada 31.05.2012 – 31.12.2012. 

 
Debitul în sum� de x lei reprezentand contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 

datorate de persoanele care realizeaz� venituri de activit��i independente �i persoanele 
care nu realizeaz� venituri, a fost preluat în eviden�a A.F.P. x în data de 01.07.2012 de 
la C.A.S. Cara�-Severin potrivit art.V alin.(1) �i alin.(4) din O.U.G. nr.125/2011 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
Potrivit „Situa�iei contribu�iilor declarate, încasate �i restante �i a major�rilor 

calculate, încasate �i restante” (aflat� în copie la dosarul cauzei) editat� la data de 
31.05.2012 de C.A.S. Cara�-Severin, pentru d-na x, aceasta figureaz� cu un debit 
restant în sum� de x lei, aferent perioadei 2007-2011.    
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Din cuprinsul Minutei �edin�ei din data de 28.06.2012 desf��urat� în ANAF-DGTI 
în leg�tur� cu procesul de predare-primire a datelor CNAS aferente contribu�iilor sociale 
obligatorii, se re�ine c� potrivit lit.b) pct.2 c� obliga�iile principale vor fi defalcate pe 
termene de plat�, mai pu�in cele cu termen de plat� anterior datei de 28.02.2012 care 
vor fi cumulate. De asemenea, în cuprinsul Minutei din data de 28.06.2012 se 
precizeaz� c� înregistr�rile referitoare la deciziile privind calculul accesoriilor pân� la 
data de 31 mai 2012, necomunicate, vor avea câmpul data comunicare titlu crean�� 
necompletat, iar crean�ele cu aceste caracteristici vor fi preluate în eviden�a ANAF, 
pe baza lor ANAF va genera decizii referitoare la obliga�iile de plat� accesorii pe 
care le va comunica ulterior contribuabililor.  

 
Astfel, potrivit „Situa�iei analitice debite pl��i solduri” editat� pentru anul 2013 de 

A.F.P. x, se re�ine c� debitul în sum� de x lei reprezentând contribu�ie de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri de activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, are înscris� data scaden�ei: 
28.02.2012. 
 
 Pentru diferen�a neachitat�, în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, organele fiscale din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice x au calculat dobânzi de întârziere în sum� de x lei, 
pentru perioada 31.05.2012-31.12.2012. 
 

Referitor la invocarea contestatoarei privind actele care au stat la baza calcul�rii 
obliga�iilor de plat� accesorii în sum� de x lei, se re�ine c�, organele fiscale în Referatul 
cu propuneri privind solu�ionarea contesta�iei precizeaz� c� d-na x figureaz� cu suma 
total� de plat� de x lei reprezentând: 

-  debit în sum� de x lei preluat de la Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cara�-
Severin prin Minuta Sentin�ei din data de 28.06.2012 desf��urat� în ANAF-DGTI în 
leg�tur� cu procesul de predare-primire a datelor CNAS aferente contribu�iilor sociale 
obligatorii; 

- accesorii în sum� de x lei calculate prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/01.07.2012 emis� de A.F.P. x, confirmat� de primire în data de 
10.01.2013; 

- accesorii în sum� de x lei calculate prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/31.12.2012 emis� de A.F.P. x, confirmat� de primire în data de 
18.02.2013; 

- accesorii neinstituite în sum� de x lei.  
 
 În ceea ce prive�te argumentul contestatoarei potrivit c�ruia „institu�ia d-voastr� a 
stat pasiv� atâ�ia ani �i nu mi-a transmis nici o în�tiin�are de plat�, nici o comunicare 
pentru care s� i se aduc� la cuno�tin�� faptul c� este obligat� s� pl�teasc� contribu�ia la 
fondul de s�n�tate”, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, 
având în vedere c� din data de 01.07.2012 s-a efectuat predarea documentelor �i 
informa�iilor de c�tre Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cara�-Severin în vederea 
administr�rii de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, potrivit O.G. 
nr.125/2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 

Având în vedere considerentele �i prevederile legale prezentate, întrucât 
contestatoarea nu a achitat la termen contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele 



 
      

 
 

 
������������

care nu realizeaz� venituri, acesta datoreaz� dobânzi de întârziere pân� la data stingerii 
sumei datorate. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x în mod 
legal �i corect au stabilit în sarcina contestatoarei suma de x lei reprezentând dobânzi 
de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de 
persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri, în sum� de x lei, fapt pentru care contesta�ia formulat� de d-na x 
împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012, urmeaz� a 
se respinge ca neîntemeiat�. 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie �i în baza prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se: 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�ie formulat� de d-na x, împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x, pentru suma  de x lei reprezentând dobânzi aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de  persoanele care realizeaz� 
venituri de activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri.  
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


