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DECIZIA  nr.935/2014 
  privind soluŃionarea contestaŃiei depuse de 

dl. ... domiciliat in sat ... , com.... , nr.... , jud.Mures,  
înregistrată la D.G.R.F.P. Brasov sub nr..../16.05.2014 

 
 

DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov a fost sesizată 
de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures – Serviciul Fiscal Municipal 
Reghin prin adresa nr..../08.05.2014, inregistrata sub nr..../16.05.2014, asupra 
contestatiei formulate de dl. ... domiciliat in sat ... , com. ... , nr.... , jud.Mures, 
împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2013, 
comunicată petentului la data de 31.01.2014 potrivit confirmarii de primire anexata in 
copie la dosarul cauzei. 

ContestaŃia inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Mures – Serviciul Fiscal Municipal Reghin sub nr..../....02.2014, a fost depusă în 
termenul legal prevăzut la art.207 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

 Suma contestată este de ... lei reprezentând: 
- ... lei - dobanzi aferente contributiilor de asigurari sociale de stat 

datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati 
agricole si asocieri fara personalitate juridica; 

- ... lei - penalitati de intarziere aferente contributiilor de asigurari sociale 
de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, 
activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica. 

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia 
Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov, prin organele specializate, este legal 
învestita sa solutioneze cauza. 

 
A) Prin contestaŃia înregistrată la Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Mures – Serviciul Fiscal Municipal Reghin sub nr..../....02.2014, respectiv la 
DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov sub nr..../16.05.2014, 
petentul solicita anularea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr..../31.12.2013, invocand urmatoarele: 
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- petentul invedereaza ca nu doreste sa beneficieze de serviciile oferite de 
Casa de pensii, si invoca Legea nr.263/2010 – legea cadru in materia pensiilor stabilite 
in sistemul public, care reglementeaza cadrul si conditiile in care se stabilesc, se 
calculeaza si se platesc drepturile de pensie ale persoanelor asigurate in acest sistem; 

- petentul invoca principiul contributivitatii prevazut la art.2 lit.e) din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
precum si art.45 din acelasi act normativ si sustine ca “la stabilirea dreptului la pensie, 
nu se valorifica perioadele in care persoana asigurata pe baza de declaratie de 
asigurare nu a achitat contributia de asigurari sociale datorata, valorificarea putand 
avea loc doar la achitarea contributiei, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere aferente; 

- potrivit contestatorului, “stagiul de cotizare este compus din perioadele 
in care persoana asigurata nu numai ca a incheiat declaratii de asigurare (o forma de 
asigurare obligatorie in sistemul public de pensii, ce are un caracter bilateral, oneros si 
cu executare succesiva), dar acesta a si platit, in mod efectiv, lunar contributia de 
asigurari sociale datorata”; 

- in consecinta, petentul arata ca nu a incheiat declaratie de asigurare cu 
Casa de Pensii si totodata nu trebuie sa fie obligat la plata acestor sume, deoarece nu 
doreste sa beneficieze de aceste servicii; 

- totodata, petentul considera ca sumele solicitate cu titlu de sume 
accesorii au caracter de plata nedatorata, raportat la dispozitiile Legii nr.263/2010 si 
OG nr.92/2003, si sustine ca pentru fiecare obligatie de plata nascuta potrivit legii, 
trebuie emis in conditiile art.... din OG nr.92/2003, un titlu de creanta – respectiv o 
decizie de impunere, prin care sa se individualizeze distinct conform dispozitiilor 
art.43 din OG nr.92/2003, creanta si scadenta acesteia, iar in caz de nerespectare a 
scadentei sa se perceapa majorari si penalitati de intarziere.    
 

B) FaŃă de aspectele contestate se reŃine că, în temeiul art.88 lit.c) şi 
art.119 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr..../31.12.2013, AdministraŃia Judeteana a FinanŃelor 
Publice Mureş – Serviciul Fiscal Municipal Reghin a stabilit în sarcina d-lui ... 
domiciliat in sat ... , com. ... , nr.... , jud.Mures, obligatii accesorii în sumă totală de 
... lei aferente contribuŃiei de asigurări sociale de stat datorate de persoane care 
realizează venituri din activităŃi independente, activitati agricole si asocieri fara 
personalitate juridica. 

Potrivit situaŃiei prezentate în Anexa la Decizia nr. ... din 31.12.2013, 
prin documentul Decizie de impunere plati anticipate ... din 11-iun-2013 s-au 
individualizat urmatoarele obligaŃii de plată (debite): 

- în sumă de ... lei, aferent căreia, pentru perioada 26.03.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ...lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei; 

- în sumă de ...lei, aferent căreia, pentru perioada 26.06.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei; 
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- în sumă de ...lei, aferent căreia, pentru perioada 26.09.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei; 

- în sumă de ...lei, aferent căreia, pentru perioada 21.12.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei. 

 
C) Având în vedere constatările organului de impunere, motivele 

contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile actelor 
normative incidente în speŃă, se reŃin următoarele: 

Cauza supusa solutionarii este daca contribuabilul datoreaza 
accesoriile in suma de ... lei stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii  nr..../31.12.2013, aferente platilor anticipate cu titlu de contribu Ńii de 
asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din 
activităŃi independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, 
in conditiile in care contribuabilul are obligatia efectuarii platilor anticipate cu 
titlu de  contribu Ńii de asigurări sociale de stat, iar pentru neachitarea la termenul 
de scadenta a obligatiilor de plata se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere. 

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii  
nr..../31.12.2013, organele fiscale din cadrul AdministraŃiei Judetene a FinanŃelor 
Publice Mureş – Serviciul Fiscal Municipal Reghin au stabilit în sarcina d-lui ... 
domiciliat in sat ... , com. ... , nr.... , jud.Mures, obligatii accesorii în sumă totală de 
... lei (... lei dobanzi + ... lei penalitati de intarziere) aferente contribuŃiei de asigurări 
sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităŃi independente, 
activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, documentul prin care s-au 
individualizat debitele fiind Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de 
plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr..../11.06.2013, 
comunicata cu confirmare de primire la data de ....06.2013, prin care s-a stabilit plati 
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale in suma totala de ... lei, astfel: 

- ... lei – termen de plata 25/03/2013; 
- ...lei – termen de plata 25/06/2013; 
- ...lei – termen de plata 25/09/2013; 
- ...lei – termen de plata 25/12/2013. 
Potrivit situaŃiei prezentate în Anexa la Decizia nr. ... din 31.12.2013, 

obligatiile accesorii au fost calculate pentru platile anticipate datorate, potrivit celor de 
mai sus, astfel: 

  - aferent debitului în sumă de ... lei, pentru perioada 26.03.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ...lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei; 

- aferent debitului în sumă de ...lei, pentru perioada 26.06.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei; 

- aferent debitului în sumă de ...lei, pentru perioada 26.09.2013 – 
31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
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intarziere in suma de ... lei; 
- aferent debitului în sumă de ...lei, pentru perioada 21.12.2013 – 

31.12.2013, organele fiscale au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei. 

Prin contestatia formulata, petentul sustine ca sumele solicitate cu titlu de 
sume accesorii au caracter de plata nedatorata, raportat la dispozitiile Legii 
nr.263/2010 si OG nr.92/2003, si sustine ca pentru fiecare obligatie de plata nascuta 
potrivit legii, trebuie emis in conditiile art.... din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, un 
titlu de creanta – respectiv o decizie de impunere, prin care sa se individualizeze 
distinct conform dispozitiilor art.43 din OG nr.92/2003, creanta si scadenta acesteia, 
iar in caz de nerespectare a scadentei sa se perceapa majorari si penalitati de 
intarziere. 

In drept, conform art. 21, art. 23, art. 24, art. 45, art. 85, art. 86, art. 111, 
art. 119, art. 120 si art. 1201 din Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe 
perioada respectiva: 

"Art. 21. - (1) CreanŃele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, 
potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal. 

(2) Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât conŃinutul, 
cât şi cuantumul creanŃelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: 

a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor 
sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea 
taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor 
şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. 
(4), denumite creanŃe fiscale principale; 

b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităŃilor de întârziere sau 
majorărilor de întârziere, după caz, în condiŃiile legii, denumite creanŃe fiscale 
accesorii.“ 

“ Art. 23 - (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanŃă fiscală şi 
obligaŃia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie 
baza de impunere care le generează. 

(2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a 
determina obligaŃia fiscală datorată.” 

"Art. 24 - Creantele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare 
silita, scutire, anulare, prescriptie si prin alte modalitati prevazute de lege." 

“ Art. 45 - Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care 
este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii”. 

"Art. 85. - (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declaratie fiscala, in conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri. 
"Art. 86. - (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. 

Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de 
impunere, ca urmare a unor constatări prealabile ale organului fiscal sau în baza 
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unei inspecŃii fiscale. (…) 
(6) Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata 

accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora, in 
conditiile in care se stabilesc sume de plata." 

“Art. 111 - (1) CreanŃele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor 
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.“ 

“ Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către 
debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi 
de întârziere. (…) 

(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii 
întocmite în condiŃiile aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art. ...2 alin. (6).“ 

“ Art. 120 - (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. (…) 

(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 

“Art. 120^1 - (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se 
sancŃionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a 
obligaŃiilor fiscale principale. 

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se 

datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale 
principale stinse; 

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul 
penalităŃii de întârziere este de 5% din obligaŃiile fiscale principale stinse; 

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de 
întârziere este de 15% din obligaŃiile fiscale principale rămase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a 
dobânzilor.” 

Avand in vedere prevederile legale de mai sus, rezulta ca accesoriile se 
datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca o masura accesorie in 
raport cu debitul, in situatia in care suma datorata in contul acestui debit a fost stabilita 
prin decizie emisa de organul fiscal, opozabila platitorului din momentul comunicarii 
sau la o data ulterioara acesteia. 

De asemenea, obligatiile fiscale principale si accesorii se sting in ordinea 
vechimii prin incasare, iar pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor 
a obligatiilor de plata sau plata cu intarziere a creantelor, debitorul datoreaza 
dobanzile/penalitatile de intarziere. Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru plata 
cu intarziere a obligatiilor fiscale si nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Nivelul 
penalitatilor este cel prevazut de lege. 

In ceea ce priveste platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale, potrivit prevederilor art.296^21, art.296^22, art.296^24, art.296^25 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 
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” Art.296^21 - (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la 
sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea 
prevederilor instrumentelor juridice internaŃionale la care România este parte, după 
caz: 

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
b) membrii întreprinderii familiale; 
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare 

activităŃi economice; (…). 
Art.296^22 - (1) Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări 

sociale pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul 
declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât 
echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după 
deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării 
acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 
12 luni ale anului, este sub nivelul minim menŃionat, nu datorează contribuŃie de 
asigurări sociale. (…) 

Art.296^24 - (1) Contribuabilii prevăzuŃi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - 
e) şi lit. g) sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi anticipate cu titlu de 
contribuŃii sociale. (…) 

(3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale pentru contribuabilii prevăzuŃi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se evidenŃiază 
lunar, iar plata acestei contribuŃii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (…) 

Art.296^25 - (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de 
calcul a contribuŃiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraŃii privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraŃiei de venit estimat 
prevăzute la art. ...şi a declaraŃiei privind venitul realizat prevăzute la art. 83, pentru 
contribuŃia de asigurări sociale de sănătate. (…) 

(5) ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt 
cele stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24 alin. (3)”. 

In ceea ce priveste platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale, acestea se individualizeaza de catre organul fiscal prin decizii de impunere 
care produc efecte juridice din momentul în care sunt comunicate contribuabilului. 

In cazul neachitarii la scadenta a obligatiilor reprezentand plati 
anticipate stabilite in contul contributiei de asigurari sociale, dobanzile de 
întârziere pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati 
anticipate se calculeaza pâna la data platii debitului sau, dupa caz, pâna la data 
de 31 decembrie a anului fiscal de impunere, urmand ca pentru sumele 
neachitate în anul de impunere, accesoriile sa fie recalculate începând cu data de 
1 ianuarie a anului urmator pâna la data stingerii acestora, inclusiv. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta ca platile 
anticipate cu titlu de contributie de asigurari sociale datorata pentru 2013, stabilite de 
organele fiscale prin Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit 
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu 
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de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr..../11.06.2013, comunicata 
potrivit confirmarii de primire la data de ....06.2013, nu au fost achitate pana la 
scadenta. 

In contestatia formulata, referitor la platile anticipate in contul 
contributiei de asigurari sociale datorate pentru 2013, petentul sustine ca nu a incheiat 
declaratie de asigurare cu Casa de Pensii si totodata nu trebuie sa fie obligat la plata 
acestor sume, deoarece nu doreste sa beneficieze de serviciile oferite de Casa de 
Pensii, si invoca Legea nr.263/2010 – “legea cadru in materia pensiilor stabilite in 
sistemul public, care reglementeaza cadrul si conditiile in care se stabilesc, se 
calculeaza si se platesc drepturile de pensie ale persoanelor asigurate in acest sistem”, 
aratand ca “stagiul de cotizare este compus din perioadele in care persoana asigurata 
nu numai ca a incheiat declaratii de asigurare (o forma de asigurare obligatorie in 
sistemul public de pensii, ce are un caracter bilateral, oneros si cu executare 
succesiva), dar acesta a si platit, in mod efectiv, lunar contributia de asigurari sociale 
datorata”. 

Aceste argumente ale contestatorului nu pot fi retinute la solutionarea 
favorabila a contestatiei, avand in vedere urmatoarele: 

• Potrivit art.6, art.27, art.31 si art.36 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“ Art.6 - (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin 
efectul legii: (…) 

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an 
calendaristic echivalent cu cel puŃin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre 
situaŃiile următoare: 

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare 
ori de management; 

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; 
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităŃi economice; 
d) persoane angajate în instituŃii internaŃionale, dacă nu sunt asiguraŃii 

acestora; 
e) alte persoane care realizează venituri din activităŃi profesionale; (…) 
” Art.27 - (1) În sistemul public de pensii sunt contribuabili , după caz: 
(…) 
e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2)”. 
” Art.31 - (1) ContribuŃia de asigurări sociale se datorează din 

momentul încadrării în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau de la 
data încheierii contractului de asigurare socială” . 

” Art.36 - Baza lunară de calcul a contribuŃiei de asigurări sociale pentru 
asiguraŃii prevăzuŃi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar 
asigurat, înscris în declaraŃia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare 
socială, dar nu mai puŃin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult 
de 5 ori valoarea acestuia.” 
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• Potrivit Certificatului de inregistrare eliberat la data de 20.01.2012 de 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures, anexat in copie la 
dosarul cauzei, Persoana Fizica Autorizata ... are ca obiect principal de activitate 
”Activitati auxiliare pentru productia vegetala – 0161”. 

•  In Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr.... /....02.2013, comunicata 
petentului la data de 13.03.2013 (potrivit confirmarii de primire anexata in copie la 
dosarul cauzei), organele fiscale au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit si de 
contributii de asigurari sociale de sanatate avand in vedere venitul net determinat pe 
baza normelor de venit pentru activitatea desfasurata de dl. ... , si anume “Servicii in 
agricultura”.   

• Sub nr.... //10.06.2013 a fost depusa de contestator Declaratia privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii (cod 600), in baza careia organele fiscale 
au emis Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatii de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr..../11.06.2013, in care organele 
fiscale au repartizat obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, pe 
termene de plata, decizia fiind comunicata petentului la data de ....06.2013, fapt ce 
rezulta din confirmarea de primire anexata in copie la dosarul cauzei. Se retine ca 
impotriva acestui act administrativ fiscal societatea nu si-a exercitat dreptul de a 
formula contestatie in termenul legal de 30 de zile de la comunicarea acestuia 
(....06.2013).  

Prin urmare, in solutionarea cauzei nu poate fi retinuta sustinerea 
petentului potrivit careia “pentru fiecare obligatie de plata nascuta potrivit legii, 
trebuie emis in conditiile art.... din OG nr.92/2003, un titlu de creanta – respectiv o 
decizie de impunere, prin care sa se individualizeze distinct conform dispozitiilor 
art.43 din OG nr.92/2003, creanta si scadenta acesteia”. 

• Urmare cererii contribuabilului depusa si inregistrata la organul fiscal sub 
nr... /26.07.2013 prin care acesta a solicitat anularea Declaratiei privind venitul 
asigurat la sistemul public de pensii inregistrata sub nr.... /10.06.2013 si inregistrarea 
declaratiei rectificative anexate, din adresa nr... /08.08.2013 emisa de Serviciul Fiscal 
Municipal Reghin, comunicata petentului la data de 12.08.2013, rezulta ca in anul 
2013 contribuabilul figureaza in evidenta fiscala cu venituri peste nivelul minim 
stabilit la art.6 alin.(1) pct.IV din Legea nr.263/2010 – articol care reglementeaza 
categoriile de persoane care sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul 
public de pensii -, respectiv peste ... lei (= 4 x ... ). 

Fata de cele precizate mai sus, se retine ca prin contestatia formulata dl. 
... nu prezinta argumente in ceea ce priveste obligatiile de plata stabilite prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2013, respectiv nu aduce probe 
din care sa rezulte un alt cuantum al accesoriilor sau dispozitiile legale incalcate la 
stabilirea acestora, rezumandu-se in a sustine ca “sumele solicitate cu titlu de sume 
accesorii au caracter de plata nedatorata, raportat la dispozitiile Legii nr.263/2010 si 
OG nr.92/2003”, ci contesta stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de 
asigurari sociale pe anul 2013, invocand argumente de ordin formal. 
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Avand in vedere prevederile legale invocate si faptul ca platile anticipate 
cu titlu de contributii de asigurari sociale datorate pentru anul 2013 stabilite prin 
Decizia de impunere nr..../11.06.2013, comunicata la data de ....06.2013, nu au fost 
achitate la termenul scadent, contestatorul datoreaza obligatiile fiscale accesorii 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii 
sumei datorate, conform principiului accesorium sequitur principalem, motiv pentru 
care se va respinge ca neintemeiata contestatia formulata de dl. ... domiciliat in sat ... 
, com. ... , nr.... , jud.Mures, impotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată 
accesorii nr..../31.12.2013, in ceea ce priveste obligatiile fiscale accesorii în sumă 
totală de ... lei (... lei dobanzi + ... lei penalitati de intarziere) aferente contribuŃiei de 
asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităŃi 
independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica. 
 

Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative 
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a), art.210 şi art.216 din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se  

                                                                       
                                     DECIDE: 
 

 Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de dl. ... 
domiciliat in sat ... , com.... , nr.... , jud.Mures, împotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2013 emisă de Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Mures - Serviciul Fiscal Municipal Reghin, pentru suma totală de 
... lei reprezentand obligatii accesorii (... lei dobanzi + ... lei penalitati de intarziere) 
aferente contribuŃiei de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează 
venituri din activităŃi independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate 
juridica. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Mures, în termen de 6 luni 
de la data comunicarii. 

                       
                         DIRECTOR GENERAL, 

                                              


