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DECIZIA  nr. 408/02.06.2014    
privind solutionarea contestatiei formulata de  

doamna X, 
      inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x 

 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare contestatii a 
fost sesizata de Administratia sector 4 a Finantelor Publice, cu adresa nr. x inregistrata la 
D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x asupra contestatiei formulata de contribuabila X cu domiciliul in sos. ...., 
Bucuresti.   
 
 Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia sector 4 a Finantelor Publice sub nr. x, il 
constituie Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x prin care s-a stabilit accesorii aferente 
CASS  in suma de x lei emisa de Administratia sector 4 a Finantelor publice, comunicata prin posta cu 
confirmare de primire in data de 28.01.2014.                                                                                                            
 
    Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art. 20234 alin. (1) 
si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia 
Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de 
doamna X.   
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 

I. Prin contestatia formulata contestatara aduce urmatoarele argumente: 
- nu figureaza in evidentele fiscale sector 4 cu nicio suma restanta la asigurarile de sanatate;  
- in data de 27.11.2013 a fost operata compensarea solicitata de aceasta prin care i-au fost 

compesate obligatiile fiscale la CASS in suma de x lei si a efectuat plata pentru diferenta ramasa 
neachitata; 

- a verificat personal la Administratia sector 4 a Finantelor Publice daca figureaza cu debite 
restante, si nu figureaza cu nicio suma de plata la sanatate.  
 In concluzie, contribuabila solicita anularea deciziei atacate, si emiterea unei noua decizii din care 
sa reiasa ca nu are nicio obligatie de plata.     
 
   II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x organele de impunere ale 
Administratiei sector 4 a Finantelor Publice au comunicat contribuabilei accesorii aferente obligatiei fiscale 
CASS in suma de x lei.   
 

III. Din  analiza documentelor existente la  dosarul cauzei, constatarile organelor fiscale, motivatiile 
contribuabilei si actele normative in vigoare pe perioada  supusa impunerii  se retin  urmatoarele : 

 
Cauza supusa solutionarii este daca organul fiscal a procedat legal la emiterea deciziei de 

calcul accesorii nr. x, in conditiile in care plati le, inclusiv privind accesoriile se efectueaza in b aza 
unui titlu de creanta .    

 
In fapt , prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x Administratia sector 4  a 

Finantelor Publice a calculat pentru perioada 26.03.2013 – 13.11.2013, accesorii in suma de x lei aferente 
CASS, obligatia de plata principala fiind individualizata prin documentele nr. x, nr. q si decizia de 
impunere nr. j . 

Potrivit precizarilor organului fiscal a fost transmis electronic de catre Casa Nationala de Sanatate, 
in conformitate cu Protocolul Cadru nr. 806/608/934/2012 de predare – primire a documentelor si 
informatiilor privind contributiile de asigurari sociale obligatorii datorate de persoane fizice, debite restante 
in suma de x lei pentru anul 2012.    

Ulterior, CNAS au transmis informatic obligatii restante in suma de x lei. 
In data de 27.11.2013 a fost operata compensarea solicitata de contribuabila prin care i-au fost 

compesate obligatiile fiscale la CASS in suma de x lei si a efectuat plata pentru diferenta ramasa 
neachitata. 
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Prin contestatia formulata contribuabila arata ca in data de 29.01.2014 a verificat personal la 
Administratia sector 4 a Finantelor Publice daca figureaza cu debite restante, unde i s-a comunicat ca nu 
figureaza cu nicio suma de plata la sanatate.  

In consecinta, decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit accesorii 
aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din 
activitati independente este emisa pentru o suma achitata.  
  

In drept , potrivit prevederilor art. 110, art. 111 si art. 119, din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata: 

“Art. 110 . - (3) Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa 
fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii.    

Asemenea titluri pot fi:  
a) decizia de impunere; 
c) decizia referitoare la obliga ții de plat ă accesorii;  
Art. 111  - (1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal 

sau de alte legi care le reglementează”. 
“Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, 

se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere .” 
 

Avand in vedere dispozitiile mai sus invocate, organul fiscal emite titluri de creanta in baza carora 
realizeaza colectarea creantelor fiscale. Asemenea titluri pot fi decizii de impunere ori decizii referitoare la 
obligatiile de plata accesorii. Pentru debitele stabilite prin titluri de creanta neachitate la termen se 
calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent pana 
la data stingerii sumei datorate. 
 

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. V din OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 52341/2003: 

“Art. V. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2012 , competenţa de administrare a contribuţiilor 
sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal 
revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

(2) Competen ţa de administrare a contribu ţiilor sociale datorate de persoanele fizice 
prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 
2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de co ntribu ţii sociale aferente anului 
2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut 
stabilirea revine caselor de asigur ări sociale, potrivit legisla ţiei specifice aplicabile fiec ărei 
perioade . 

 
Potrivit Protocolului - cadru de predare – primire a documentelor şi informaţiilor privind contribuţiile 

sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap.II şi III din Titlul IX ² al Codului fiscal, 
aprobat prin Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 806/608/934/06.06.2012: 

“9. Casa Naţional ă de Asigur ări de S ănătate, prin organele competente ale acesteia şi Casa 
Naţional ă de Pensii Publice, prin organele competente ale 
acesteia care efectueaz ă predarea r ăspund de valabilitatea, realitatea, actualitatea da telor şi 
documentelor şi informa ţiilor care fac obiectul pred ării .” 
 

Se retine ca, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, incepand cu 1 iulie 2012, 
competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal si datorate 
de persoanele fizice revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). 

 
Incepand data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale au obligatia de a preda organelor fiscale 

din subordinea ANAF, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile sociale datorate de 
persoanele fizice, stabilite si neachitate pana la 30 iunie 2012, predarea-preluarea efectuandu-se pe baza 
protocolului de predare-primire. De asemenea, incepand cu acceasi data, persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, conform art. 
296^21 din Legea nr.52341/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au 
obligaţia de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, conform legii. 
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In speta, Administratia sector 4 a Finantelor Publice a stabilit in sarcina doamnei Racz Marioara 
dobanzi in suma de x lei, calculate pentru perioada 14.11.2012 -13.11.2013 aferente CASS, obligatia de 
plata principala fiind individualizata prin documentele nr. x, nr. q si decizia de impunere nr. j. 
 

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii contestata desi a fost generata de Administratia 
sector 4 a Finantelor Publice la 31.12.2013 a fost comunicata contestatarei la data de 28.01.2014. Din 
analiza “situatiei analitice debite plati solduri” rezulta ca doamna Racz Marioara a achitat dobanzile de 
intarziere la data de 13.11.2013 fiind evidentiata ca atare in evidenta pe platitor organizata de organele 
fiscale. La data de 13.11.2013 contribuabila a achitat dobandile de x lei fara a avea titlu de creanta 
comunicat de organul fiscal.    

 
Solicitarea de catre contestatara a anularii deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pe 

motiv ca nu figureaza cu debite restante la CASS nu este intemeiata in conditiile in care orice plata se 
efectueaza in baza unui titlu de creanta.   

 
 In concluzie, se retine ca dobanzile in suma de x lei inscrise in Decizia referitoare la obligatiile de 

plata accesorii nr. x au fost stabilite de catre organele de impunere ale Administratiei sector 4 a Finantelor 
Publice conform reglementarilor legale in materie, drept urmare contestatia formulata de doamna X 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x in suma de x lei reprezentand accesorii 
aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din 
activitati independente urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata. 
 

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.110, art. 111 si art.216 alin.(1) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 
 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.110, art. 111, art. 119 si art.216 alin.(1) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata,  pct. V din OUG nr. 
125/2011, Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 806/608/934/2012. 

 
                             DECIDE 
 

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de doamna X impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. x prin care Administratia sector 4 a Finantelor Publice a stabilit obligatia 
de plata a sumei de x lei  reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate 
datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente.  
 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi contestata, in 
termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 


