
 1 

                AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de     
                                        Administrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare Fiscală                                                                                                                    
DirecŃia Generală Regională a                                  str. Gheorghe Lazăr nr. 9 B 
FinanŃelor Publice – Timişoara                                     300081, Timişoara                          
Serviciul Solutionare Contestatii                                                      Tel : +0256 499 334 
                                                                                                                    Fax: +0256 499 332 
                                                                                                               e-mail : info.adm@dgfptm.ro 
 
 
                          D   E   C   I   Z   I   E    nr.  471/230/17.03.2014 
privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl. .......inregistrata la DGRFP-

Timisoara sub nr. . 
 
 
      Serviciul  Solutionarea contestatiilor al  DGRFP-Timisoara a fost 
sesizat de AJFPM Timis prin adresa nr. ....... inregistrata la DGRFP Timisoara 
sub nr. ....... cu privire la contestatia formulata de dl. ......., CNP ......., cu 
domiciliul in loc. ........ 
                Contestatia a fost formulata in termenul prevazut de art. 207 alin.1 din 
OG nr. 92/2003, republicata, este autentificata prin semnatura si stampila 
reprezentantului legal avocat ....... pentru care s-a depus la dosar imputernicirea 
avocatiala in original si s-a depus impotriva masurilor dispuse prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... intocmita de catre organele 
fiscale din cadrul AJFP Timis.   
       Din analiza dosarului contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile 
prevazute de art. 205 si art. 206 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX, 
privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin 
actele de control sau impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor 
Publice; DGRFP Timisoara prin Serviciul  Solutionarea contestatiilor este 
competenta sa solutioneze pe fond contestatia. 
 
      I. Prin contestatia formulata  dl.  ....... contesta Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. ....... prin care au fost calculate accesorii in suma 
de ....... lei pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale de 
sanatate. 

      In fapt in data de ......., i- a fost comunicata de catre Ministerul 
Finantelor    Publice,    Agentia    Nationala    de    Administrare    Fiscala, 
Administratia Finantelor Publice a  Municipiului Timisoara,   Decizia nr. 
....... din data de ......., ce prevede obligarea sa la plata sumei de ....... lei 
reprezentand accesorii aferente obligator fiscale (dobanzi) la debit principal in 
valoare  de  .......   din titlul  executoriu  reprezentat  de ......., asa cum reiese 
din ANEXA deciziei. 
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Mentioneaza ca nu realizeaza si nu a realizat venituri din activitati 
independente in perioada vizata in anexa deciziei (.......) si nu intelege documentele 
care au stat la baza emiterii acestor acte de executare. 

Actele de executare emise de organul fiscal sunt intocmite pe baza unor 
constatari incomplete, fiind inadmisibil ca organele fiscale sa faca astfel de 
abuzuri si erori atata timp cat nu a avut niciodata calitatea de persoana 
independenta si nu a fost inregistrat in evidentele acestora ca fiind persoana care 
desfasoara activitati independente. 

Mentioneaza ca titlul executoriu contestat formeaza (alaturi de alte titluri 
executorii) obiectul dosarului nr. ......., solutionat definitiv de Judecatoria 
Timisoara prin sentinta civila nr........ pronuntata in sedinta publica in data de 
......., in sensul ca a fost admisa contestatia la executare formulata si 
anulate actele de executare ce formeaza obiectul acestui dosar (este vorba 
de dosarul de executare nr. ......., nr. ......., respectiv Somalia nr. ....... si Titlul 
executoriu nr. .......). 

In consecinta, in urma admiterii contestatiei la executare a fost anulat si 
titlul executoriu reprezentat de Doc. ......., titlu pe care se intemeiaza decizia 
emisa de administratia financiara- apreciindu-se de catre instanta ca executarea 
a fost inceputa cu incalcarea dispozitiilor legale, nefiind comunicat niciodata 
petentului. 

Raportat la aceste considerente, solicita admiterea contestatiei si anularea 
deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ........ 

 
II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... au fost 

calculate accesorii in suma de ....... lei la CASS in suma de ....... lei neachitat la 
termen. 
Accesoriile au fost calculate in conformitate cu prevederile art. 119 si art. 120 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

 
III. Avind in  vedere  constatarile  organului  fiscal, sustinerile petentului, 

documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in 
perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele fiscale, 
serviciul investit cu solutionarea contestatiei retine ca petentul a formulat 
contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... 
prin care au fost calculate accesorii in suma de ....... lei pentru neplata la termen 
a contributiei de asigurari sociale de sanatate in suma de ....... lei.              

Cauza supusã solutionãrii este dacã în mod corect organele fiscale din 
cadrul AJFP Timis au procedat la emiterea Deciziei referitoare la obligatiile de 
platã accesorii nr. ....... pentru suma de ....... lei, reprezentând accesorii de platã 
aferente contributiilor de asigurãri sociale de sãnãtate datorate de persoanele 
care realizeazã venituri din activitãti independente si persoane care nu realizeazã 
venituri. 
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In fapt, la data de AFP Timisoara a preluat in format electronic de la Casa 
de Asigurari Sociale de Sanatate Timis un sold restant in suma de ....... lei 
format din obligatie fiscala principala in suma de ....... lei reprezentind 
Contributia de asigurari sociale de sanatate si accesorii in suma de ....... lei. 

Suma de ....... lei a fost preluata în evidenta A.F.P Timisoara de la CJAS 
Timis potrivit art. V alin.(1) si alin. (4) din O.U.G. nr.125/2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care 
prevãd:“ ART. V 

(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor 
sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al 
Codului fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

[… 
(4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale predau organelor 

fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în vederea colectarii, 
creantele reprezentând contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II 
si III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite si neachitate pâna la data de 30 iunie 2012. 
Predarea-preluarea se face pâna la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanta si pe 
scadente, pe baza protocolului de predare-primire si a urmatoarelor documente: 

a) înscrisuri în care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pâna la data 
predarii-preluarii si care reprezinta titluri executorii; 

b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pâna de data de 30 iunie 2012 si 
neîncasate pâna la aceeasi data;” 

De mentionat este si faptul cã, potrivit art. V alin. (9) din O.U.G. Nr. 
125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, se prevede: 

“ Pentru contributiile sociale prevazute la alin. (1), procedurile de executare silita 
aflate în derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Agentia Nationala de 
Administrare Fiscalã, care se subrogã în drepturile si obligatiile caselor de asigurãri sociale, 
actele îndeplinite anterior rãmânând valabile.” 

Din protocolul de predare primire reiese ca suma de ....... lei reprezentind 
contributia de asigurari sociale de sanatate cu termen scadent 28.02.2012 nu a 
fost achitata de petent in termen, motiv pentru care au fost calculate accesorii de 
catre Casa de Asigurari Sociale de Sanatate Timis in suma de ....... lei . 

Debitul in suma de ....... lei reprezentind CASS nu a fost achitat de petent 
motiv pentru care organul fiscal din cadrul AFP Timisoara a emis Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... prin care au fost calculate 
accesorii in suma de ....... lei pe perioada ....... ........ 

Accesoriile in suma de ....... lei stabilite prin decizia contestata au fost 
calculate la debite neachitate de petent si au fost stabilite in conformitate cu 
dispozitiilor art. 119 alin.(1) din Ordonanta Guvernului  nr. 92/ 2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, unde se mentioneaza: “ neachitarea la 
termenul de scadenta de catre debitor a  obligatiilor de plata, se datoreaza dupa 
acest termen dobinzi de intarziere si penalitati de intirziere.” 

 In acest sens, la art. 120 alin.(1) si art.120^1 alin.(1) din acelasi act 
normativ, se  specifica:  
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“ Dobinzile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. [...] 

  Penalitati de  intarziere 
 (1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de 

intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.” 
Fatã de prevederile legale sus mentionate se retine cã, pentru neplata la 

termen a obligatiilor fiscale se datoreazã dobânzi si penalitati de intirziere 
începând cu ziua urmãtoare scadentei obligatiei declarate si pânã la data stingerii 
acesteia. 

In conditiile in care petentul considera ca informatiile transmise de CASS 
Timis nu sunt reale este indicat a se adresa la aceasta institutie in vederea 
lamuririi unor aspecte legate de cele precizate in continutul deciziei de 
solutionare a contestatiei. 

Avind in vedere cele mentionate se va respinge ca neintemeiata 
contestatia formulata de petent impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. ....... pentru suma de ....... lei reprezentind accesorii. 
          Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205, 
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind 
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele 
administrative fiscale, in baza referatului nr. ....... se                         
 
                D     E     C     I     D    E : 
  

- respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de petent 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ......., 
prin care s-au stabilit accesorii in suma de ....... lei. 

 
- prezenta decizie se comunica la : 

- Dl. .......                                                  
- AJFP Timis 

  Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.      
 
 
                             DIRECTOR  GENERAL           
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