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                                         DECIZIA  nr.49    din   24.05.2013 

 
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, investită cu soluţionarea 
contestaţiilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind Codul de 
procedură fiscală, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice Tulcea, , asupra 
contestaţiei  formulată  de x împotriva Deciziei referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr. 
x/31.12.2012 prin care au fost stabilite accesorii în sumă de x lei aferente contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri.  
          Contestaţia a  fost depusă la Administraţia Finanţelor Publice Tulcea sub 
nr.x/08.05.2013, în termenul legal prevăzut la art. 207 alin (1) din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, 
comparativ cu data primirii actului contestat – 16.04.2013. 
           Contestaţia este semnată de titularul dreptului procesual conform prevederilor art. 
206 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată ,cu modificările şi 
completările ulterioare. 
             Condiţiile de procedură fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art. 206, 
207 şi 209 din OG 92/2003 R, privind Codul de procedură fiscală, s-a trecut la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
 
  I.  Petentul, x, cu domiciliul în loc. xcontestă Decizia referitoare la obligaţii fiscale 
accesorii nr. x/31.12.2012, motivând că nu are cunoştinţă de existenţa vreunui debit şi 
că nu a fost înştiinţat de existenţa unor sume pe care le datorează. 
 
          II.   Prin Decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr. x/ 31.12.2012, în 
temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia 
Finanţelor Publice Tulcea a stabilit  în sarcina contribuabilului x accesorii în sumă de x 
lei aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 
care realizează venituri din activităţi independente şi persoanele care nu 
realizează venituri. 
 
           III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,a susţinerilor  petentei 
precum şi a actelor normative în vigoare,se reţin următoarele: 
 
              Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea este investită să se  
pronunţe dacă Administraţia Finanţelor Publice Tulcea a stabilit în conformitate 
cu prevederile legale în sarcina contribuabilului x  accesorii în sumă de x lei 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
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realizează venituri din activităţi independente şi persoanele care nu realizează 
venituri prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. x/31.12.2012.  
    
  În fapt, în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
organele fiscale din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Tulcea, prin Decizia 
referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr. x/ 31.12.2012 au stabilit  în sarcina 
contribuabilului x  accesorii în sumă de xlei aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri. 
           Din motivele expuse la pct I contribuabilul a formulat şi depus la Administraţia 
Finanţelor Publice Tulcea sub nr.x08.05.2013 contestaţie împotriva Deciziei de calcul 
accesorii menţionată mai sus. 
           În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi ale Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
             Decizia nr. x/ 31.12.2012  stabileste obligatiile fiscale accesorii calculate pana la 
data de 31.12.2012 pentru obligatiile fiscale principale datorate si neachitate la 
scadenta, respectiv pentru debitele restante reprezentand contributie de asigurari 
sociale de sanatate;  
              Din analiza dosarului contestaţiei apartinand lui x rezultă următoarele: 

            - Motivaţia petentului că  nu are cunoştinţă de existenţa vreunui debit şi că nu a 
fost înştiinţat de existenţa unor sume pe care le datorează nu poate fi reţinută în 
soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât în urma preluării dosarelor de la Casa de 
Asigurări de Sănătate Tulcea ,contribuabilul figurează la data de 30.06.2012 cu suma de 
xei reprezentând debit calculat în baza “Declaratiei privind obligatiile de constituire si 
plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte 
persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de 
munca ” (declaratie completata si confirmata de contribuabil in data de 23.01.2012) 
si suma de 3 lei reprezentand accesorii , conform “Situatiei contributiilor declarate, 
incasate si restante si a majorarilor de intarziere si penalitatilor calculate, incasate si 
restante” . 

           - În conformitate cu Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara 
plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru 
incasarera sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, 
declaratia prevazuta la art.32 alin(4) al aceluiasi act normativ constituie titlu de 
creanta. 

             - În conformitate cu Ordinul 1176 privind aprobarea unor proceduri de stabilire a 
contributiilor sociale din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, incepand  cu data de 01.07.2012 organul fiscal competent 
administreaza obligatiile de plata privind contributiile sociale pentru perioada 
01.07.2012-31.12.2012, in baza informatiilor existente in evidenta fiscala, ca urmare a 
preluarii acestora. Drept urmare pentru acesti contribuabili nu se emit decizii de 
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impunere, generandu-se automat prin aplicatia informatica obligatiile de plata aferente 
trimestrului III respectiv IV, in cazul de fata in cuantum x lei. 

           - În temeiul art.88 lit.c si art.119 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , pentru neplata la termen, 
Administratia Finantelor Publice Tulcea a emis decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr. x/31.12.2012   in suma de x lei , pentru perioada 01.06.2012 - 31.12.2012: 

             “ART. 88 
             Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
             Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale: 
             c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

“CAPITOLUL III*) 
    Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere 
    ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 

plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere… 
    (3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine 

creanţa principală. 
    (4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 142 alin. (6). 

    ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.” 
            - Potrivit noilor prevederi legale ale Codului Fiscal introduse prin OUG 
nr.125/2011, competenta in administrarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate 
revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin organele fiscale teritoriale 
incepand cu 01.07.2012. În baza aceluiasi act normativ, pentru obligatiile reprezentand 
contributii sociale de sanatate stabilite anterior datei de 01.07.2012 precum si impotriva 
actelor administrative prin care s-a facut stabilirea obligatiilor, revine caselor de asigurari 
sociale de sanatate. 
          -  Contribuabiulul se incadreaza la art.296^23 alin.1, »Persoanele care nu 
realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I - III, venituri sub 
forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se 
încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără 
plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei 
individuale lunare de asigurări sociale de sănătate. «  
 
           Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.206, art.213 şi art.216 din O.G. 
92/2003 R, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale pct.11.1. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 450/19 aprilie 2013  se     
 
                                                     DECIDE:  
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        Art.1 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de x cu privire la 
suma de x lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, stabilită de Administraţia Finanţelor Publice Tulcea prin Decizia referitoare la 
obligaţii fiscale accesorii nr.x/31.12.2012.   
           Art.2  Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 luni de la data comunicării, 
la Tribunalul Tulcea - secţia contencios administrativ conform prevederilor legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV 
x 


