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D E C I Z I A NR. 1265/426/12.05.2014 
  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x 
înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.x/24.03.2014 

 
 
 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. x prin adresa nr.x/12.03.2014, 
înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.x/24.03.2014, asupra contesta�iei formulat� 
de dl. x, CNP x, cu domiciliul fiscal în x, Aleea x, bl. x, sc.x, apx, jud. x. 
 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/31.12.2013 emis� de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice x prin 
care a fost stabilit� suma de x lei reprezentând accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de stat datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, activit��i agricole �i asocieri f�r� personalitate juridic�. 
 

Contesta�ia a fost 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 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  
 
         I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2013 emis� de Administra�ia Jude�ean� a 
Finan�elor Publice x, solicitând recalcularea accesoriilor. 
 În ceea ce prive�te modalitatea de calcul al accesoriilor, contestatorul sus�ine c� 
acestea se calculeaz� începând cu data la care a fost emis� decizia de impunere �i nu 
de la o dat� anterioar�, în termen de 60 zile exist� obligativitatea achit�rii contribu�iilor. 
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 Contestatorul sus�ine c� s-au calculat accesorii inclusiv la sumele achitate la 
termenele stabilite în cursul anului 2013. 
 
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2013 emis� 
de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice x, organele fiscale au stabilit în sarcina 
dl. x accesorii - în sum� de x lei, aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de stat 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente, activit��i 
agricole �i asocieri f�r� personalitate juridic�. 
  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 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
cauza analizat�, se re�in urm�toarele: 
 

În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2013 
emis� de A.J.F.P. x, organele fiscale au stabilit în sarcina dl. x, pentru perioada 
16.03.2010-31.12.2013, 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. 

Potrivit anexei la Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2013, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� de x lei sunt 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� 
total� de x lei individualizat� prin Decizia de impunere din oficiu nr.x/12.06.2013 emis� 
de CAS x, respectiv în sum� de x lei individualizat� prin Decizia de impunere de pl��i 
anticipate pentru anul 2013 nr.x/05.03.2013 emis� A.J.F.P. x. 
 

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. 115 
   “Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu 
este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip 
de crean�� fiscal� principal� pe care o stabile�te contribuabilul sau care este distribuit�, 
potrivit prevederilor art. 114, de c�tre organul fiscal competent, dup� caz, stingerea 
efectuându-se, de drept, în urm�toarea ordine: 
[...] 
    b) toate obliga�iile fiscale principale, în ordinea vechimii, �i apoi obliga�iile fiscale 
accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii crean�elor fiscale prin dare în plat�, se 
aplic� prevederile art. 175 alin. (4^1); 
2) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale;” 
 
Art. 119 
    “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (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.“ 
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Art.120 
   „(1) Dobânzile reprezint� echivalentul prejudiciului creat titularului crean�ei fiscale ca 
urmare a neachit�rii de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� la scaden�� �i se calculeaz� 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 [...] 
    (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale.” 

Art. 120^1 Penalit��i de întârziere 
    „(1) Penalit��ile de întârziere reprezint� sanc�iunea pentru neîndeplinirea obliga�iilor 
de plat� la scaden�� �i se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. Dispozi�iile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunz�tor. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
     (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. „ 
 

Fa�� de prevederile legale sus men�ionate se re�ine c�, dobânzile �i penalit��ile 
de întârziere se datoreaz� pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�. Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare 
zi de întârziere începând cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pana la data 
stingerii sumei datorate �i se sting în ordinea vechimii. 

 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea �i 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal care la art. V precizeaz�:  
“(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competen�a de administrare a contribu�iilor 

sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prev�zute la cap.II�i III din titlul IX^2 al 
Codului fiscal revine Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�”.  
        Potrivit 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, la lit.b) pct.2 se precizeaz� c�, obliga�iile de plat� accesorii, calculate �i 
necomunicate contribuabililor vor fi preluate în sistemul ANAF �i pe baza lor se vor 
genera decizii accesorii.  
     

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv „Situa�ia analitic� 
debite pl��i solduri”, respectiv Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
nr.x/11.03.2014, se re�ine c�: 

- Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2013 emis� de 
A.J.F.P. x, organele fiscale au stabilit în sarcina contestatorului accesorii calculate 
pentru perioada 16.03.2010-31.12.2013, 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, în sum� de x lei 
stabilit� prin Decizia de impunere din oficiu nr./12.06.2013 emis� de C.A.S. x, respectiv 
în sum� de x lei reprezentând pl��i anticipate CASS stabilite prin Decizia de impunere 
nr. x/05.032013. 

- Prin Decizia de impunere din oficiu nr.x/12.06.2013 emis� de Casa de Asigur�ri 
de S�n�tate x, a fost stabilit� în sarcina dl. x suma 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. 

- Debitul în sum� de x lei a fost preluat informatic de la Casa de Asigur�ri de 
S�n�tate a Jude�ului x, urmare a ordinului comun încheiate între Ministerul Finan�elor 
Publice �i Ministerul S�n�t��ii, în data de 24.04.2013 cu borderoul nr.x.  
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- Organele fiscale în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
nr.x/11.03.2014, precizeaz� c� suma de x lei reprezint� accesorii calculate �i 
necomunicate de CAS x �i care potrivit punctului 1 lit.f) din Protocolul cadrul de predare 
primire va fi comunicat� de organele competente ale ANAF în a c�ror raz� teritorial� î�i 
au domiciliul asigura�ii. 

- Prin Decizia de impunere privind pl��i anticipate cu titlul de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013 nr.x/05.032013 A.F.P. x a stabilit  pl��i 
anticipate CASS în sum� de x lei (x lei/trim), comunicat� dl. x în data de 11.03.2013. 

- Potrivit „Situa�iei analitice debite pl��i solduri” suma de x lei a fost achitat� de 
contestator la termenele scadente, îns� a stins din debitul de x lei stabilit de CAS x.  

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, se re�ine c�, obliga�iile de plat� 

accesorii, calculate �i necomunicate contestatorului de c�tre C.A.S. x, au fost preluate în 
sistemul A.N.A.F. de c�tre organele fiscale din cadrul A.J.F.P. x.  

Totodat�, se re�ine c� pl��ile anticipate cu titlul de contribu�ii de asigur�ri sociale 
de s�n�tate, de�i au fost achitate la scaden��, potrivit art.115 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
au stins din debitul de x lei stabilit de CAS x. 

 
 Prin urmare, organele fiscale din cadrul Administra�iei Jude�ene a Finan�elor 
Publice Hunedoara în mod legal au stabilit în sarcina contestatorului suma de 5.557 lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
de stat datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente, 
activit��i agricole �i asocieri f�r� personalitate juridic�, motiv pentru care contesta�ia 
formulat� de dl. x împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2013 pentru suma de x lei se respinge ca neîntemeiat�. 
 

Referitor la sus�inerea contestatorului privind calcularea accesoriilor de la data la 
care a fost emis� decizia de impunere, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, deoarece potrivit prevederilor legale invocate accesoriile se 
calculeaz� de la data scaden�ei obliga�iei fiscale principale.  
 În ceea ce prive�te scaden�a pl��ilor anticipate 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, aceasta a fost precizat� în 
Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale pentru anul 2013 nr.x/05.03.2013, respectiv 25.03.2013, 25.06.2013, 
25.09.2013 �i 25.12.2013 �i nu este de 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de 
impunere. 
 
 
 Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în baza referatului nr.                                                       se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de dl. x împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2013 pentru suma de x lei 
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reprezentând accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de stat datorate de 
persoane care realizeaz� venituri din activ independente, activit��i agricole �i asocieri 
f�r� personalitate juridic�. 
 
 

Prezenta decizie se comunic� la : 
                                  - Dl. x 
                                  - A.J.F.P. x  
 
 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

x 
 

                        
 

 
 

 


