
D E C I Z I E nr. .. 
privind solu ionarea contesta iei formulat de PFA X  înregistrat la DGRFP 

Timi oara sub nr. ./04.08.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi cu adresa nr. 

/ /01.08.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. /04.08.2014 asupra contesta iei formulate de

  

PFA X  
CIF . 

CNP: .  
cu sediul în Timi oara, str. , jud. Timi

  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
/25.03.2014, a procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând 

urm toarele:

    

PFA X formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. ./31.12.2013 emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Timi , prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de . lei 
reprezentând: 

-   .. lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit i 
independente i  

- . lei accesorii aferente contribu iilor

 

de asigur ri sociale de s n tate 
datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i 
independente. 

          Contesta ia a fost semnat de petent , a a dup cum prevede art. 206 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

 

          Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .  

  

Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei: 

  

I. În contesta ia formulat petenta contest Decizia referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. /31.12.2013, în sus inerea contesta iei ar tând 
urm toarele:

 

- urmare solicit rii din data de 27.12.2012 adresat Casei de Asigur ri de 
S n tate de c tre petent acesteia i s-a comunicat eviden a pl ilor restante 
(anexat contesta iei în fotocopie), suma înscris în acest document 

  

lei 

 

fiind achitat de c tre petent la data de 28.12.2012 prin transfer bancar;

 



- totodat solicit autorit ii fiscale verificarea datelor existente la nivelul 
acestei autorit i, precizând c m-am prezentat personal în 13.12.2013 la sediul 
dumneavoastr , solicitând informa ii legate de datoriile pe care trebuie s le achit. 
Am efectuat urm toarele pl i în luna decembrie 2013, care conform 
informa iilor ob inute de la ANAF stingeau orice datorie ( ) . 

 
Pe cale de consecin petenta solicit reverificarea eviden elor autorit ii 

fiscale raportat la pl ile efectuate deoarece nu doresc s pl tesc în mod 
nejustificat de mai multe ori acelea i taxe. .   

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. 
/31.12.2013 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi , 

organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Timi , în 
conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 92/2003, 
republicat , privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, au stabilit în sarcina petentei suma total de .. lei (.. lei + 

 

lei) 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit i 
independente i contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoane 
care realizeaz venituri din activit i independente, calculate pentru perioada 
26.09.2013 

 

13.12.2013 (în cazul impozitului pe veniturile din activit i 
independente) i respectiv perioada 16.03.2011 

 

28.12.2012 (în cazul 
contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoane care realizeaz 
venituri din activit i independente), conform Anexei la Decizia nr. 

./31.12.2013.   

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat rile 
organului fiscal, sus inerile petentei i actele normative în vigoare pe perioada 
supus impunerii se re in urm toarele: 

  

Analizând contesta ia formulat de petenta PFA X rezult c aceasta nu 
cuprinde motive de drept i nici dovezi de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur  fiscal conform art. 65, care s confirme 
sus inerile din contesta ia formulat .

  

Cauza supusa solu ion rii este dac Ministerul Finan elor Publice prin 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu 
solu ionarea pe fond a contesta iei, în condi iile în care petenta nu a respectat 
dispozi iile obligatorii ale art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal republicat , respectiv nu a motivat contesta ia cu temeiuri de 
drept care s refere la fondul cauzei reglementate de Codul de procedur fiscal .  

  

În drept, în conformitate cu prevederile art. 65, art. 206 alin. (2) i art. 213 
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat :

 

ART. 65     
Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

 



    
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 

declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

 
 ART. 206           

Forma i con inutul contesta iei

           
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

 
          [...]            

c) motivele de fapt i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz ; [...]

 

          ART. 213            
(1) În solu ionarea contesta iei organul competent va verifica motivele de 

fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de dispozi iile legale 
invocate de acestea i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu ionarea 
contesta iei se face în limitele sesiz rii."  

Pe cale de consecin , în considerarea normei legale precitate, respectiv art. 
206 din Codul de procedur fiscal , Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara nu se poate investi cu 
solu ionarea pe fond a cauzei, în condi iile în care contesta ia nu con ine 
elementele obligatorii reglementate de art. 206 Cod procedur fiscal .

 

De asemenea, dispozi iile pct. 2.5 din O.P.A.N.A.F. nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , prev d: 

 

         "2.  Instruc iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur fiscal - 
Forma i con inutul contesta iei ( )

 

2.5. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv."  

Potrivit doctrinei, se re ine c înc din dreptul roman a fost consacrat 
principiul potrivit c ruia cel ce afirm o preten ie în justi ie trebuie s o 
dovedeasc , regul tradi ional exprimat prin adagiul latin actor incumbit 
probatio , principiul fiind consfin it de art. 249 Cod procedur civil Cel care 
face o sus inere în cursul procesului trebuie s o dovedeasc , în afar de 
cazurile anume prev zute de lege. . 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc 
în sprijinul preten iilor sale o anumit stare de fapt, afirmând o preten ie în 
procedura administrativ , constatarea care se impune, una natural i de o 
implacabil logic juridic , este aceea c sarcina probei

 

revine 
contestatorului. 

Se re ine c sarcina probei nu implic un drept al contestatorului, ci un 
imperativ al interesului personal al acestuia care invoc o preten ie în cadrul c ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta iei.

 

Totodat , prin Decizia nr.3250/2010 din dosarul 935/57/2009, Înalta Curte 
de Casa ie i Justi ie re ine în considerentele sale faptul c motivarea 



contesta iei în procedura administrativ se poate face sub

 
sanc iunea dec derii, 

în termen de 30 de zile în care se poate i formula contesta ia administrativ , iar 
nedepunerea motivelor în acest termen duce la respingerea contesta iei ca 
nemotivat .  

În virtutea principiului rolului activ consacrat prin art. 7 coroborat cu art. 
206 i art. 213 din Codul de procedur fiscal , republicat i în considerarea 
faptului c petenta, în contesta ia formulat , nu a invocat niciun temei de drept 
care s motiveze afirma iile din contesta ia formulat , DGRFP Timi oara prin 
adresa nr. ./06.10.2014 i-a solicitat petentei ca în termen de 5 zile de la data 
primirii adresei, s completeze dosarul cauzei cu motivele de drept pentru care 
contest Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ./31.12.2013.  

Totodat , prin aceea i adres , în considerarea dispozi iilor Legii nr. 95 din 
14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i 
complet rile ulterioare:

 

ART. 257     
(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare 

pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 
alin. (1).     

(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote 
de 5,5%, care se aplica asupra:( ) 
    b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati 
independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul 
asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea 
calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;  
( ) 

(5) Contributiile prevazute la alin. (2) si (4) se platesc dupa cum urmeaza:     
a) lunar, pentru cele prev zute la alin. (2) lit. a) i d);

 

    b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. b) si la alin. (4);     
c) anual, pentru cele prev zute la alin. (2) lit. c) i f).

 

( ) 
  (7) Obliga ia vir rii

 

contribu iei de asigur ri sociale de s n tate revine 
persoanei juridice sau fizice care pl te te asigura ilor veniturile prev zute la 
alin. (2) lit. a), d) i e), respectiv asigura ilor pentru veniturile prev zute la alin. 
(2) lit. b), c) i f). , DGRFP Timi oara a solicitat petentei completarea dosarului 
cauzei cu înscrisuri de natura mijloacelor de prob care s probeze respectarea de 
c tre aceasta a obliga iilor declarative i de plat în perioada 15.03.2011 

 

22.12.2012 (indicat inclusiv în eviden a CAS Timi depus în proba iune de c tre 
petent ) în leg tur cu CASS reglementat de norma legal precitat . 

 

Adresa nr. ./06.10.2014 a fost primit de c tre petent la data de 
09.10.2014, conform originalului confirm rii de primire existent la dosarul 
cauzei,  dar pân la data prezentei petenta nu a completat dosarul cauzei cu cele 
solicitate, nemotivându- i preten iile din contesta ia formulat .  

 

Astfel având în vedere c organul de solu ionare este limitat s r spund 
doar la solicit rile p r ilor  - art. 213 alin. 1 Cod procedur fiscal , republicat 



Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii , în cauz se va face 
aplica iunea pct. 2.5 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 , republicat , precitat, în cauz fiind incidente dispozi iile pct. 
11.1 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 , republicat , respectiv: 

 
 

11.1. Contesta ia poate fi respins  ca:

 

            [...]             
b) nemotivat , în situatia în care contestatorul nu prezint argumente de 

fapt i de drept în sus inerea contesta iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu ion rii;  
deoarece petenta, nici în contesta ia formulat si nici ulterior la solicitarea 
expres a D.G.R.F.P. Timi oara nu a prezentat argumente de fapt i de drept care 
s motiveze preten iile din contesta ia formulat , în condi iile în care Codul de 
procedur fiscal la art. 64 i urm toarele reglementeaz sarcina probei în 
dovedirea situa iei de fapt fiscale în sarcina contribuabilului. 

  

Pentru toate aceste motive, în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 217 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :

  

ART. 217     
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale

     

(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.

 

se va respinge ca nemotivat contesta ia formulat de petenta PFA X împotriva 
Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ./31.12.2013 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi .

   

Referitor la solicitarea petentei din contesta ia formulat de reverificare a 
eviden elor autorit ii fiscale raportat la pl ile efectuate deoarece nu doresc s 
pl tesc în mod nejustificat de mai multe ori acelea i taxe. , înveder m acesteia c 
accesoriile (dobânzi i penalit i de întârziere) reprezint o sanc iune fiscal 
aplicat contribuabililor în situa ia nepl ii la termen a datoriei fiscale. 

 

A a cum s-a ar tat în cuprinsul prezentei, petentei i s-a solicitat 
completarea dosarului cauzei cu înscrisuri de natura mijloacelor de prob care s 
probeze respectarea de c tre aceasta a obliga iilor declarative i de plat

 

în 
perioada 15.03.2011 

 

22.12.2012 (indicat inclusiv în eviden a CAS Timi 
depus în proba iune de c tre petent ) în leg tur cu CASS reglementat de norma 
legal precitat , conform art. 257 din  Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind 
reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, dar 
petenta nu a dat curs solicit rii. 

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 65, art. 206, art. 
213, art.217 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat , 



pct. 2.5, pct. 11.1 din O.P.A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , art. 249 Noul Cod de procedur civil , art. 257 din 
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, în baza referatului nr.                           , se    

                                             D E C I D E   

- respingerea respinge ca nemotivat

 

a contesta iei formulat de împotriva 
Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ../31.12.2013 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi , pentru suma de 

 

lei 
reprezentând: 

-   .. lei accesorii aferente impozitului pe venituri din activit i 
independente i  

- . lei accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de 
s n tate datorate de persoane care realizeaz venituri din activit i 
independente. 

- prezenta decizie se comunic la:

 

                                                                        X  
AJFP Timi

  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  

DIRECTOR GENERAL,  
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