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Ministerul Finan�elor Publice 
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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 33/2013 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

X, X 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr. 5445/22.02.2013 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Topli�a, prin adresa nr. 
X/19.02.2013, asupra contesta�iilor formulate de X, CNP X, cu domiciliul în X, 
jude�ul Harghita. 

 
Contesta�iile sunt formulate împotriva Deciziilor referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nr.X/01.07.2012 pentru suma de X lei �i nr. 
X/31.12.2012 pentru suma de X lei, emise de Administra�ia Finan�elor Publice 
Topli�a, suma total� fiind 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� 
(denumit� în continuare CAS).  

 
Contesta�iile au fost depuse în termenul prev�zut de art. 207 (1) din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 205, art. 209(1) �i art. 
207(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal� - republicat în 
M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iilor. 

 
I. Contribuabila X, prin contesta�iile depuse la Administra�ia 

Finan�elor Publice a Municipiului Topli�a, înregistrate sub nr. X/28.01.2013 �i nr. 
X/18.02.2013, contest� deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii sus 
men�ionate, invocând urm�toarele motive: 

Contribuabila sus�ine c� pe anul 2010 a pl�tit CAS în întregime pe 
baza contractului încheiat cu Casa Na�ional� de Pensii nr.X/09.09.2010, f�când 
referire la fi�a financiar� din 26.11.2012 întocmit� de casa de pensii. 
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Referitor la anii 2011 �i 2012 contribuabila precizeaz� c� a 
suspendat plata CAS având în vedere c� nu a realizat venitul minim prev�zut 
de lege, ca urmare pe ace�ti ani nu datoreaz� contribu�ie. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

nr.X/01.07.2012, Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a, a calculat accesorii în 
temeiul art. 88, lit. c) �i art. 119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pentru plata cu întârziere CAS, în sum� 
total� de X lei, decizia neavând anex�, nu se rezult� componen�a acestei sume 
(dobânzi, major�ri, penalit��i) �i nici baza de calcul, adic� CAS neachitat sau 
achitat cu întârziere. 

Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X/31.12.2012, Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a, a calculat accesorii în 
temeiul art. 88, lit. c) �i art. 119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pentru plata cu întârziere CAS, în sum� 
total� de X lei. 

Din anexa la decizia nr. X/31.12.2012, rezult� c� suma de X lei 
reprezint�  dobând� �i penalitate pentru neplata a debitului din  CAS în sum� 
total� de X lei, calculat� pe perioada 26.04.2012 – 31.12.2012. Documentul prin 
care s-a individualizat suma de plat� a CAS se refer� la nr. X/09.09.2010 �i nr. 
X/04.01.2013. 

  
Din cuprinsul referatului privind punctul de vedere la solu�ionarea 

contesta�iei nr. X/19.02.2013, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a, 
s-a rezultat c� suma de X lei accesorii a fost transmis� de Casa de pensii pe 
cale electronic�, ca datorat� la 30.06.2012. Referitor la decizia nr. X/31.12.2012 
se arat� ca suma de X lei reprezint� accesorii calculate pe perioada 30.06.2012 
- 31.12.2012, pe motivul c� contribuabila nu a achitat la scaden�� obliga�iile de 
plat� principale. 

 
  III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele 
prezentate de contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada de impunere, se re�ine: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, poate s� se 
pronun�e asupra legalit��ii calcul�rii accesoriilor pentru plata cu întârziere 
a CAS, în condi�iile în care nici din documentele dosarului �i nici din 
deciziile de accesorii nu s-a putut stabili baza de calcul a accesoriilor, 
adic� suma cert� a CAS datorat� pe titluri de crean�� �i pe scaden�e. 
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În fapt, Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a a emis Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.X/01.07.2012, prin care în sarcina 
contribuabilei X s-a stabilit accesorii în sum� total� de X lei pentru plata cu 
întârziere CAS, f�r� s� rezulte motivul de fapt, baza de calcul, adic� CAS 
neachitat sau achitat cu întârziere �i nici perioada. 

AFP Topli�a a mai emis �i Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. X din 31.12.2012, prin care în sarcina contestatoarei s-au calculat 
accesorii în sum� total� de X lei, pentru plata cu întârziere CAS. Din anexa la 
decizia nr. X/31.12.2012, rezult� c� suma de X lei reprezint�  dobând� �i 
penalitate pentru neplata a debitului din CAS în sum� total� de X lei, 
penalit��iile sunt calculate pe perioada 26.04.2012 – 31.12.2012, iar dobânzile 
pe perioada 30.06.2012 - 31.12.2012. Documentul prin care s-a individualizat 
suma de plat� a CAS se refer� la nr. X/09.09.2010 �i nr. X/04.01.2013. 

Contribuabila prin contesta�iile depuse împotriva deciziilor sus 
men�ionate sus�ine c� pe anul 2010 a pl�tit CAS în întregime pe baza 
contractului încheiat cu Casa Na�ional� de Pensii nr. X/09.09.2010, iar referitor 
la anii 2011 �i 2012 contribuabila precizeaz� c� pe ace�ti ani nu datoreaz� 
contribu�ie la CAS având în vedere c� nu a realizat venitul minim prev�zut de 
lege. 
  În concluzie, contribuabila contest� deciziile de accesorii, dar se 
poate în�elege, c� de fapt sus�ine c� nu poate s� datoreze accesorii la 
contribu�ie CAS pe anii 2010 – 2012, întrucât nu datoreaz� nici contribu�ie CAS. 
 

În drept, cu privire la dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i 
de întârziere, art. 119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precizeaz�:  

  „(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.” 
 
  În consecin��, accesoriile se datoreaz� pentru sume datorate �i 
nepl�tite la bugetul general consolidat. 
  Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei s-a rezultat, c� 
AFP Topli�a a calculat accesoriile prin deciziile contestate pentru neplata 
contribu�iei CAS transmis de Casa jude�ean� de pensii Harghita, atât pe 
perioada înainte de 01.07.2012, cât �i dup� aceast� perioad�, neluând în 
considerare prevederile OUG nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea 
�i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care la art. V. prevede: 
    „(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 
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�i III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 
    (2) Competen�a de administrare a contribu�iilor sociale datorate de 
persoanele fizice prev�zute la alin. (1) pentru veniturile aferente 
perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum �i 
perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribu�ii sociale aferente 
anului 2012 �i, totodat�, pentru solu�ionarea contesta�iilor împotriva 
actelor administrative prin care s-a f�cut stabilirea revine caselor de 
asigur�ri sociale, potrivit legisla�iei specifice aplicabile fiec�rei perioade. 
    (3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2), în cazul efectu�rii inspec�iei 
fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea 
contribu�iilor sociale, precum �i solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor 
administrative prin care s-a f�cut stabilirea revin organelor fiscale prev�zute la 
alin. (1). 
    (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigur�ri sociale predau 
organelor fiscale din subordinea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, în 
vederea colect�rii, crean�ele reprezentând contribu�iile sociale datorate de 
persoanele fizice prev�zute la cap. II �i III din titlul IX^2 al Codului fiscal, 
stabilite �i neachitate pân� la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se 
face pân� la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de crean�� �i pe 
scaden�e, pe baza protocolului de predare-primire �i a urm�toarelor 
documente: 
    a) înscrisuri în care sunt individualizate crean�ele datorate �i neachitate pân� 
la data pred�rii-prelu�rii �i care reprezint� titluri executorii; 
    b) situa�ia soldurilor contribu�iilor stabilite pân� de data de 30 iunie 2012 �i 
neîncasate pân� la aceea�i dat�; 
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate pl��ile anticipate stabilite 
pentru anul 2012; 
    d) orice alte informa�ii disponibile, necesare urm�ririi �i verific�rii sumelor 
datorate. 
    (5) Procedura de predare-primire a documentelor �i informa�iilor prev�zute la 
alin. (4) va fi aprobat� prin ordin comun al ministrului finan�elor publice, al 
ministrului muncii, familiei �i protec�iei sociale �i al ministrului s�n�t��ii, în 
termen de 30 zile de la data public�rii prezentei ordonan�e de urgen�� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (6) Sumele reprezentând contribu�iile prev�zute la alin. (1), inclusiv 
dobânzile, penalit��ile de întârziere sau major�rile de întârziere, pentru care 
dreptul de a stabili �i/sau dreptul de a cere executarea silit� s-au prescris pân� 
la data prelu�rii în administrare a acestora de c�tre Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� r�mân în responsabilitatea caselor de asigur�ri sociale. 
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    (7) Dup� stabilirea contribu�iilor sociale obligatorii datorate de 
persoanele fizice potrivit alin. (2), casele de asigur�ri sociale transmit 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� o copie a titlurilor în care sunt 
individualizate contribu�iile sociale astfel stabilite, pân� cel târziu la data 
de 30 iunie 2013. 
    (8) Începând cu data de 1 iulie 2012, contribu�iile sociale datorate de 
persoanele fizice prev�zute la cap. II �i III din titlul IX^2 al Codului fiscal se 
achit� la unit��ile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza c�rora 
sunt lua�i în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, 
codificate cu codul de identificare fiscal� al contribuabililor. 
    (9) Pentru contribu�iile sociale prev�zute la alin. (1), procedurile de executare 
silit� aflate în derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal�, care se subrog� în drepturile �i obliga�iile 
caselor de asigur�ri sociale, actele îndeplinite anterior r�mânând valabile. 
    (10) Pentru litigiile având ca obiect contesta�iile la executarea silit� sau 
contesta�iile împotriva actelor prin care se dispun �i se duc la îndeplinire 
m�surile asigur�torii, precum �i în cazul litigiilor ce privesc procedurile de 
insolven��, aferente crean�elor prev�zute la alin. (4), Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� se subrog� în toate drepturile �i obliga�iile procesuale 
caselor de asigur�ri sociale �i dobânde�te calitatea procesual� a acestora, 
începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele �i cererile aflate pe rolul 
instan�elor judec�tore�ti, indiferent de faza de judecat�.” 
 

 Potrivit prevederilor sus men�ionate, începând cu data de 1 iulie 
2012, competen�a de administrare a contribu�iilor sociale obligatorii datorate de 
persoanele fizice revine Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, cu 
precizarea, c� competen�a de administrare a contribu�iilor sociale datorate de 
persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei 
de 1 ianuarie 2012, precum �i perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de 
contribu�ii sociale aferente anului 2012, inclusiv solu�ionarea contesta�iilor 
împotriva actelor administrative prin care s-a f�cut stabilirea r�mâne în sarcina 
caselor de asigur�ri sociale, potrivit legisla�iei specifice aplicabile fiec�rei 
perioade. Crean�ele reprezentând contribu�iile sociale datorate de persoanele 
fizice, stabilite �i neachitate pân� la data de 30 iunie 2012, fiind predate la 
ANAF numai pentru colectare, nu �i pentru stabilire de crean�� din contribu�ii �i 
accesorii. 

Potrivit prevederilor sus men�ionate, alin. 3 prevede, c� prin 
excep�ie se poate stabili de c�tre organele ANAF crean�e �i pentru perioadele 
anterioare datei de 30.06.2012, dar numai în cazul efectu�rii inspec�iei fiscale.  
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 Din documentele dosarului fiscal s-a mai constatat, c� Casa 
jude�ean� de pensii Harghita a emis o decizie nr. X/11.125.2012 (înregistrat� la 
AFP Topli�a sub nr. X/17.12.2012), prin care s-a recalculat CAS pe anii 2011 �i 
2012 conform veniturilor brute realizate, transmise de AFP Topli�a. Din 
cuprinsul acestei decizii rezult� c� se modific� �i obliga�iile de plat� la data de 
30.06.2012, fa�� de cele transmise ini�ial la AFP Topli�a, respectiv  CAS  X lei 
dobânzi X lei, penalit��i X lei. 

   
 Având în vedere cele re�inute �i faptul c� baza de calcul pentru 

accesorii reprezint� obliga�ia de plat� principal�, în cazul de spe�� CAS 
neachitat la 30.06.2012, suma c�reia nu poate fi stabilit� din documentele 
dosarului în mod cert, conform sus�inerii contribuabilei nu datoreaz� CAS, suma 
restan�ei luat� în considerare de AFP este de X lei, iar conform deciziei casei 
de pensii X lei, organul de solu�ionare a contesta�iei nu poate s� se pronun�e 
asupra legalit��ii calcul�rii accesoriilor pentru plata cu întârziere a CAS prin 
deciziile contestate. 

 
Ca urmare, se va face aplicarea prevederilor art. 216 alin. (3) �i 

(3^1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 

„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.”, 
  se vor desfiin�a Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.X/01.07.2012 pentru suma de X lei �i nr. X/31.12.2012 pentru suma de X lei, 
emise de Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a, urmând ca AFP Topli�a s� 
analizeze starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului, inclusiv cu Casa jude�ean� de pensii Harghita, iar dac� 
consider� necesar� s� solicite inspec�ie fiscal�, având în vedere c� organele 
ANAF pot stabili crean�e pentru perioadele anterioare datei de 30.06.2012 
numai în cazul efectu�rii inspec�iei fiscale. 

 
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 206, art. 209, art. 213 �i art. 216  din Ordonan�a Guvernului nr. 
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92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se 
 

DECIDE 
 

Desfiin�area Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.X/01.07.2012 pentru suma de X lei �i nr. X/31.12.2012 pentru suma de X lei, 
emise de Administra�ia Finan�elor Publice Topli�a, urmând ca organul fiscal 
emitent s� încheie un nou act administrativ fiscal în sensul celor re�inute în 
motivarea prezentei decizii. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 luni 
de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,   

X 
 

 
       SEF BIROU CONTESTA�II, 

X 
  ex. 


