
    

                                                                        
               DECIZIA  nr.1587

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  –Serviciul Solutionare Contestatii
a fost sesizata de Administra�ia Jude�eana a Finan�elor Public, prin adresa, inregistrata la
D.G.R.F.P. cu privire la contestatia formulata de catre d-na X.

D-na X  formuleaza contestatie  impotriva  Deciziei de impunere anuala pentru
stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012 emisa de Administratia
Judeteana a Finantelor Publice si priveste suma stabilita cu titlu de contributii de asigurari
sociale de sanatate.

Având în vedere prevederile art.352 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã, în vigoare începând cu 01.01.2016, potrivit carora “(1) Dispozitiile
prezentului cod se aplicã numai procedurilor de administrare începute dupã intrarea
acestuia în vigoare”, prezenta contestatie va fi solutionatã în baza normelor legale în
vigoare la data cand s-a nascut dreptul contestatoarei la actiune.

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 205, 209(1) din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala  cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice- Serviciul Solutionare Contestatii 2 este  
lagal investita sa solutionaze   contestatiei formulata de catre d-na X.

.Referitor la contestatia formulata de catre d-na X impotriva Deciziei de impunere
anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, emisa
de Administratia Judeteana a Finantelor Publice, prin care s-au stabilit obligatii fiscale
suplimentare cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate,  cauza supusa
solutionarii este daca Serviciul Solutionare  Contestatii din cadrul D.G.R.F.P. se
poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei formulata de catre d-na X
impotriva  actului  administrativ fiscal contestat prin care s-au stabilit obligatii
fiscale suplimentare cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pe anul
2012, urmare regularizarii anuale, in conditiile in care contestatoarea nu a respectat
termenul legal de exercitare a caii administrative de atac.

In fapt, prin contestatia  inregistrata la A.J.F.P, d-na X solicita anularea in totalitate
a Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de
sanatate pe anul 2012, emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice, pe motiv
ca este neintemeiata si nelegala.
 In sustinerea contestatiei, contestatoarea arata ca in anul 2012 a realizat venituri in
baza mai multor contracte de prestari servicii pentru care s-a retinut  impozit pe venit;
sustine ca prin Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari
sociale de sanatate pe anul 2012 nu se indica contractele pentru care s-au calculat
contributii de asigurari sociale de sanatate deoarece in perioada ianuarie-iunie 2012, nu
era obligatorie plata acestora in conditiile in care avea si calitatea de salariat si invoca in
sustinere dispozitiile  art.257 alin.(2) lit.f) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii .

Prin Decizia de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale
de sanatate pe anul 2012, organul fiscal din cadrul Administratia Judeteana a Finantelor
Publice a stabilit  in sarcina d-nei X, diferente in  plus cu titlu de contributii de asigurari
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sociale de sanatate pe anul 2012, urmare regularizarii anuale, asupra veniturilor obtinute
de catre aceasta ,  din activitati de natura celor prevezute la art.52 alin.(1) lit.b)-d) precum
si art.13 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 296^22, art 296^25, art.296^27 si art.296^28  
 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Analizand documentele existente la dosarul cauzei, referitor la depunerea in termen
 a contestatiei formulata de catre d-na X impotriva Deciziei de impunere anuala pentru
stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012,  se retin urmatoarele:

Decizia de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de
sanatate pe anul 2012 prin care s-au stabilit diferente in plus cu titlu de contributii de
asigurari sociale de sanatate, urmare regularizarii anuale,  a fost comunicata
contribuabilei,dupa cum specifica si contestatoarea in contestatia formulata respectiv
aceasta mentioneaza ca detine “plicul prin care a primit decizia de impunere
contestata cu data postei 06.01.2015”.

D-na X a depus contestatia la A.J.F.P. in data de 16.03.2015, conform stampilei
registraturii acestei institutii aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul contestatiei.

In conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) "Termenul de depunere a
contestatiei"  din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 31
iulie 2007, se  precizeaza urmatoarele:

"(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii
actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii."

Potrivit prevederilor art.68 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 31 iulie 2007, "Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i
îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte
dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se
calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�."

iar art.181 din Codul de procedur� civil� prevede:  
 „ Calculul termenelor
(1) Termenele, în afara de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz�

dup� cum urmeaz�:
1. când termenul se socote�te pe ore, acesta începe s� curg� de la ora zero a

zilei urm�toare;
2. când termenul se socote�te pe zile, nu intr� în calcul ziua de la care începe

s� curg� termenul, nici ziua când acesta se împline�te;
3. când termenul se socote�te pe s�ptâmâni, luni sau ani, el se impline�te în

ziua corespunz�toare din ultima s�pt�mân� ori luna sau din ultimul an. Dac� ultima
lun� nu are zi corespunz�toare celei în care termenul a început s� curg�, termenul se
împline�te în ultima zi a acestei luni.

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se
prelunge�te pân� în prima zi lucr�toare care urmeaz�.”

Din dispozitiile legale prezentate mai sus  se retine ca, termenul de depunere a
contestatiei prevazut de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
are caracter imperativ si incepe sa curga de la data comunicarii Deciziei de impunere
anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012,
respectiv din data  de  06.01.2015.

 

2 / 3 ��������������������������������������������



Dupa cum am aratat si mai sus, d-na X a depus contestatia la A.J.F.P.Alba  in data
de 16.03.2015, conform stampilei registraturii acestei institutii aplicata pe contestatia
aflata in original la dosarul contestatiei.

Astfel, se  retine ca, d-na X a depus contestatie dupa  69 zile de la data
comunicarii Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale
de sanatate pe anul 2012, deci peste termenul de 30 de zile prevazut de art.207 alin.(1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31 iulie
2007, incalcandu-se astfel, dispozitiile imperative referitoare la termenul de depunere a
contestatiei.

In raport de prevederile legale citate mai sus si de documentele existente la dosarul
cauzei rezulta ca d-na X  putea sa depuna contestatie la organul fiscal, emitent al actului
administrativ  contestat, pana la data de 06.02.2015, inclusiv.

Deoarece  contestatoarea  nu a respectat conditiile procedurale impuse de O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu privire la termenul de
depunere a contestatiei, depasind termenul de contestare de 30 de zile, a decazut din
dreptul de a-i fi solutionata pe fond contestatia, astfel ca aceasta va fi respinsa ca
nedepusa in termen, potrivit prevederilor art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in data de 31 iulie 2007, coroborat cu prevederile
pct.12.1 din Ordinul nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului
IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
care dispun:

-art.217 din O.G. nr.92/2003
"(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei

condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a
cauzei."

-pct.12.1  din Ordinul nr.2906/2014
“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul

prev�zut de lege;”
se va respinge contestatia ca nedepusa in termen cu privire la suma  reprezentand

diferente in plus de contributii de asigurari sociale de sanatate rezultate din regularizarea
anuala, pentru anul 2012, conform Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012.

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

          DECIDE

Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata de  catre X,
inregistrata la D.G.R.F.P. impotriva Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012  cu privire la suma reprezentand
contributii de asigurari sociale de sanatate rezultate din regularizarea anuala, pentru anul
2012.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate fi
atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la comunicare, conform prevederilor Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.              
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