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D E C I Z I E nr. 2853/64/13.09.2013 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-na xînregistrat� la Administra�ia 
Finan�elor Publice x sub nr.x 

 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice x prin 
adresa nr.x, înregistrat� la D.G.F.P.x sub nr.x, asupra contesta�iei formulat� de d-na 
x cu domiciliul în comuna x sat x, nr.x, jud. x. 
 
 D-na x formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr.x, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x, prin care au fost 
calculate accesorii în sum� de xlei 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, art.206 �i art.209 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�iei General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara 
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 prin care s-a stabilit suma de x lei reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� 
venituri din activit��i independente. 

Contestatoarea precizeaz� c� nu a desf��urat �i nici nu desf��oar� pân� în 
prezent nici un fel de activitate independent� pentru care ar avea o obliga�ie de plat�, 
fiind o eroare deoarece nu are nici o obliga�ie de plat� din activit��ii independente. 

 În sus�inere celor precizate, contestatoarea a anexat în copie adeverin�a nr.x 
eliberat� de Spitalul Clinic Jude�ean de Urgen�� x, din care rezult� c� este angajata 
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acestei institu�ii în func�ia de asistent� medical� principal� cu contract de munc� pe 
perioad� nedeterminat� din data de 03.01.2008 �i prin urmare arat� c� toate 
obliga�iile fa�� de bugetul de stat �i fa�� de bugetul asigur�rilor sociale le pl�te�te în 
calitate de angajat al acestei unit��ii. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x, organele fiscale 

din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au stabilit în sarcina d-nei x 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 persoane care nu 
realizeaz� venituri. 
              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 este dac� organele de solu�ionare a 
contesta�iilor se pot pronun�a asupra sumei de x lei stabilit� prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x emis� de organele fiscale din 
cadrul A.F.P. x în sarcina d-nei x, în condi�iile în care organele fiscale 
men�ioneaz� c� nu de�in documente pentru sumele transmise în sistem 
informatic de Casa de Asigur�ri de S�n�tate. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice xau stabilit 
în sarcina d-nei x prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x, 
accesorii în sum� de x lei 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. 

Debitul în sum� de x lei reprezentând 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, respectiv obliga�iile de plat� accesorii, 
calculate dar necomunicate contribuabilului de c�tre C.A.S. x, în sum� total� de xlei 
au fost preluate în eviden�a A.F.P. x în data de 01.07.2012 de la C.A.S. x, 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. 

 
În Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�ie nr.x organele fiscale din 

cadrul A.F.P. x precizeaz� c� din datele transferate în sistem informatic de la Casa 
de Asigur�ri de S�n�tate, la “date despre asigurat” este men�ionat� declara�ia 
num�rul x din 30.09.2009, perioada asigurare 01.09.2009-30.09.2009, jude�ul de 
asigurare fiind x, jude�ul de domiciliul z. Totodat�, men�ioneaz� c� nu au primit dosar 
de la Casa de Asigur�ri de S�n�tate x pentru contribuabilul men�ionat. 

Având în vedere c� la dosarul cauzei nu se afl� anexat� decizia prin care a 
fost stabilit� crean�a principal� care a generat accesoriile, organele de solu�ionare a 
contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. x, prin adresa nr.x, au solicitat Casei de Asigur�ri de 
S�n�tate a Jude�ului x, transmiterea titlului de crean�� prin care s-a stabilit în sarcina 
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d-nei x obliga�ia fiscal� principal� reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate �i dovada comunic�rii acesteia.  

Prin adresa de r�spuns nr.x Casa de Asigur�ri de S�n�tate a Jude�ului x 
precizeaz� c� d-na x nu figureaz� în baza de date a institu�iei cu datorii restante la 
fondul de s�n�tate, precum �i faptul c� aceasta figureaz� în eviden�a CAS x ca 
pl�titor la FUASS. 

Prin adresa nr.x organele de solu�ionare au solicitat Casei de Asigur�ri de 
S�n�tate x, transmiterea titlului de crean�� prin care s-a stabilit în sarcina d-nei x 
obliga�ia fiscal� principal� reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate �i 
dovada comunic�rii acesteia. Pân� la data emiterii prezentei decizii CAS xnu a 
transmis nici un r�spuns. 

 
Prin contesta�ia formulat� d-na x precizeaz� c� nu desf��urat nici un fel de 

activitate independent�, fiind angajat� cu contract de munc� pe perioad� 
nedeterminat�. 

 
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. 21  
     (1) Crean�ele fiscale reprezint� drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezult� din 
raporturile de drept material fiscal. 
     (2) Din raporturile de drept prev�zute la alin. (1) rezult� atât con�inutul, cât �i 
cuantumul crean�elor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: 
     a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume care 
constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), 
denumite crean�e fiscale principale; 
     b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalit��ilor de întârziere sau major�rilor de 
întârziere, dup� caz, în condi�iile legii, denumite crean�e fiscale accesorii. [...]” 
 
       „Art. 44. - (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului c�ruia îi 
este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu fiscal în România, care �i-au 
desemnat împuternicit potrivit art.18 alin. (4), precum �i în situa�ia numirii unui curator 
fiscal, în condi�iile art.19, actul administrativ fiscal se comunic� împuternicitului sau 
curatorului, dup� caz.” 
 
    „Art. 45. - Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în actul administrativ 
comunicat, potrivit legii. 
    (2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil 
contribuabilului �i nu produce niciun efect juridic.” 
 
    „Art. 85. - (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
   a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4); 
   b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
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     „Art. 86. - (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere, ca 
urmare a unor constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspec�ii 
fiscale. 
      […] 
     (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în condi�iile în care 
se stabilesc sume de plat�.” 
 
    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." 
    

Se re�ine c� actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în actul administrativ 
comunicat, potrivit legii. Referitor la dobânzi, acestea se calculeaz� de organul fiscal 
pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� �i 
se individualizeaz� prin decizie de impunere care se comunic� contribuabilului. 

Prin urmare, dobânzile reprezint� o m�sur� accesorie în raport cu debitul 
principal, în situa�ia în care suma datorat� în contul acestui debit a fost stabilit� prin 
decizie de impunere, opozabil� pl�titorului din momentul comunic�rii acesteia. 

 
  Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, rezult� c� prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x au fost stabilite obliga�ii de plat� 
accesorii în sum� de x lei aferente sumei de x lei reprezentând debit - contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care nu realizeaz� venituri. 
 Trebuie subliniat c� documentul prin care s-a individualizat debitul �i dovada 
comunic�rii acestuia, nu sunt anexate la dosarul cauzei, de�i organele de solu�ionare 
a contesta�iilor au solicit la CAS x, respectiv CAS z prin adresele nr.z, respectiv nr.z 
complinirea acestei lipse. 

 
Având în vedere starea de fapt prezentat�, se re�ine c� obliga�iile de plat� 

accesorii 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, calculate �i necomunicate contribuabilului de c�tre C.A.S. Cara�x, 
în sum� de x lei au fost preluate în sistemul ANAF de c�tre organele fiscale din 
cadrul A.F.P. x care au generat Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x 
pentru aceast� sum�, în condi�iile în care nu se poate face dovada comunic�rii titlului 
de creant� prin care a fost stabilit debitul principal care a generat accesoriile. 
 

�inând cont de aspectele prezentate mai sus, organele de solu�ionare nu se 
pot pronun�a asupra obliga�iilor de plat� accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x, 
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urmând a se aplica dispozi�iile art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
      “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
    (3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at solu�ia de 
desfiin�are.”, 
respectiv se va desfiin�a Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x, 
pentru suma de x lei reprezentând accesorii 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, urmând ca organele fiscale 
s� procedeze la reanalizarea accesoriilor pentru aceea�i perioad� �i aceea�i 
obliga�ie fiscal�, în conformitate cu prevederile legale în vigoare �i cu re�inerile din 
prezenta decizie, �i func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de accesorii. 
 

În spe�� sunt aplicabile �i prevederile pct.11.5-11.7 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Ordinul nr. 450/2013, unde se stipuleaz�: 
      “11.5. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau par�ial� a 
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au 
condus la desfiin�are. 
    11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 

Pentru considerentele ar�tate în prezenta decizie precum �i în temeiul art.216 
alin.(3) �i alin.(3^1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.115, 
pct.11.6 �i pct.11.7 din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, în baza referatului                                         se: 

 
 

 
D E C I D E 

 
 
 Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x pentru suma  de x lei reprezentând accesorii 
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,  
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urmând ca organele fiscale s� procedeze la reanalizarea accesoriilor pentru aceea�i 
perioad� �i aceea�i obliga�ie fiscal�, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
�i cu re�inerile din prezenta decizie, �i func�ie de cele constatate s� emit� o nou� 
decizie de accesorii. 
 

Prezenta decizie se comunic� la:  
                                              -  d-na  x 
         -  Serviciului Fiscal Or��enesc x 
 

 Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 
 
 
 
 
 

 DIRECTOR GENERAL, 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 


