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DECIZA NR. xx
din data de xx

privind solutionarea contestatiei formulata de catre
xx

inregistrata la D.G.R.F.P Brasov sub nr.xx.

Directia  Generala  Regionala  a  Finantelor  Publice  Brasov,  Serviciul  de
Solutionare  a  Contestatiilor  a  fost  sesizata  de  catre  A.J.F.P.  Brasov  -  Serviciul
Colectare  si  Executare  Silita  Persoane  Fizice,  prin  adresa  nr.xx,  inregistrata  la
D.G.R.F.P.Brasov sub nr.xx cu privire la contestatia formulata de catre Dl.xx,  avand
CNP xx, cu domiciliul in str.xx, Brasov.

Petentul  constesta  masurile  stabilite  de  organele  fiscale  din  cadrul  A.J.F.P.
Brasov  -  Serviciul  Colectare  si  Executare  Silita  Persoane  Fizice  prin  Decizia  de
restituire a sumelor de la bugetul consolidat al st atului nr. xx , prin care s-a restituit
suma de xx lei in data de 15.10.2014.

Contestatia este depusa in data de 21.10.2014, fiind in termenul legal prevazut
de art 207 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport
cu data emiteri  Deciziei  de restituire  a sumelor  de la  bugetul  consolidat  al  statului
respectiv data de 13.10.2014.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.xx,  art.206 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 Brasov,  prin Serviciul
Solutionare Contestatii este investita cu solutionarea contestatiei formulata de catre xx.

I.  Prin contestatia formulata de xx se ataca Decizia de restituire a sumelor de
la bugetul consolidat al statului nr. xx , prin care s-a restituit suma de xx lei in data
de 15.10.2014.

Petentul contesta Decizia de restituire a sumelor de la bugetul conso lidat al
statului nr. xx,  din urmatoarele motive:

- In mod abuziv s-a instituit  prin adresa nr.xx poprirea contului personal  xx,
deschis la Raiffeisen Bank S.A., cu suma de xx lei, pentru motivul ca nu sa achitat
contributiile de asigurari sociale de sanatate, datorate de persoanele care realizeaza
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri.
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- Calitatea de salariat, respectiv asigurat, a fost dovedita prin Adeverinta nr. xx
eliberata  de  catre  Inspectoratul  de  Politie  Judetean  Brasov,  depusa  la  Casa  de
Asigurari de Sanatate Brasov in data de xx.

- In data de 22.09.2014 a fost executat silit cu xx lei, prin virarea acestei sume
din  contul  personal  xx,  deschis  la  Raiffeisen  Bank  S.A.  in  contul  xx  apartinand
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brasov.

- Pentru aceasta operatiune bancara petentul a fost taxat de catre Raiffeisen
Bank S.A.  prin  retinerea  unui  comision  de plata  interbancara  in  valoare  de xx  lei,
conform extrasului de cont din data de xx.

- In perioada 22.09.2014 - 15.10.2014, respectiv 23 de zile, petentuluiei i-a fost
retinuta in mod nejustificat suma de xx lei, pentru care acesta solicita dobanda legala in
valoare de xx lei (xx x xzile x 0,03% = xx lei), calculata in conformitate cu art. 120 alin.
(7)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare.

Fata  de cele  prezentate  in  continutul  contestatiei,  petentul  solicita  restituirea
sumei  de  xx  lei,  reprezentand  daune-interese  aferente  comisionului  de  plata
interbancara achitat la executarea silita a sumei de xx lei si restituirea sumei de xx lei
reprezentand dobanda legala pentru retinerea nejustificata a sumei de xx lei.

II.   Fata  de  aspectele  contestate  se  retine  ca,  organele  fiscale  din  cadrul
A.J.F.P.  Brasov  -  Serviciul  Colectare  si  Executare  Silita  Persoane  Fizice  au  emis
Decizia de restituire a sumelor de la bugetul consolidat al statului nr. xx, prin care s-a
restituit suma de xx lei in data de 15.10.2014 reprezentand CASS, avand in vedere
Nota privind restituirea unor sume din data de 13.10.2014.

III.  Din analiza  documentelor  existente la  dosarul  cauzei  si  avand in vedere
motivele societatii contestatoare si constatarile organelor de inspectie fiscala, in raport
cu actele normative in vigoare in perioada verificata, se retin urmatoarele:

Potrivit art.V alin.1) din O.U.G. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal :  "incepand cu data de 1 iulie 2012,competenta de
administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute
la cap.II si III din titlul IX 2 al Codului fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala".

C.A.S.J. Brasov a transmis in vederea colectarii creante reprezentand contributii
sociale  de  sanatate  datorate  de  persoane  care  realizeaza  venituri  din  activitati
independente si persoanele care nu realizeaza venituri in suma totala de 647 lei, din
care:

- obligatii de plata principale xx lei
- obligatii de plata accesorii xx lei
Avand  in  vedere  datele  transmise  de  C.A.S.J.  Brasov  si  prevederile  legale

anterior citate, A.J.F.P. Brasov - Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice
emite:

- in data de 15.07.2013 somatia nr.83010025349099, comunicata la domiciliul
fiscal prin posta.

 - in data de 24.04.2014 somatia nr.83010029611677, comunicata la domiciliul
fiscal prin posta.

- la data de 11.09.2014 a fost intocmita adresa de infiintare a popririi nr.xx
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In continuare organul fiscale a trecut la comunicarea prin publicitate a actelor sus
amintite conform art.44, alin.4 si alin.5 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  Comunicare  prin
publicitate efectuand prin Anuntul colectiv nr.xx,  nr.xx si nr.xx,  anunturi  care au fost
afisate,  concomitent,  la  sediul  si  pe pagina de internet a Administratia  Judeteana a
Finantelor Publice Brasov.

In data de 22.09.2014 ca urmare a procesului de executare silita prin poprirea
contului bancar a petentei a fost incasata suma de xx lei.

In  data  de 19.09.2014  petentul  depune la  C.A.S.J.  Brasov,  Adeverinta  nr.xx
privind calitatea de salariat, respectiv asigurat, adeverinta emisa de I.P.J. Brasov. 

Ca  urmare  a  depuneri  adeverintei  C.A.S.J.  Brasov  efectueaza  modificarile
aferente, modificari care in data de 06.10.2014 au fost integrate in evidenta fiscala al
A.J.F.P. Brasov fiind scazute obligatiile de plata in suma totala de xx lei si drept urmare
in data de 13.10.2014 serviciul Eviderita pe platitori-persoane fizice a operat scaderea
obligatiilor de plata in valoare de xx lei, reprezentand accesorii.

Ca urmare a modificarii situatiei fiscale in data de 25.09.2014 s-a dispus sistarea
poprii prin adresa nr.xx si in data de 13.10.2014, s-a intocmit decizia de restituire nr.xx,
iar restituirea s-a efectuat in data de 15.10.2014.

1. Referitor la restituire sumei de 20 lei , invocata de petentul ca fiind daune –
interese  aferente  comisionului  de plata  interbancara achitata  la  executarea silita  a
sumei  de  xx  lei,  organul  de  solutionare  a  contestatiei  retine  ca  acest  comision
interbancar  este  incasata  de  Raiffeisen  Bank  S.A.,  si  in  drept  sunt  aplicabile
prevederile art.xx, alin.1) din  O.G. nr.92/2003R privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata cu modificarile si completarile, cu privire la posibilitatea de contestare: 

„1)  Impotriva titlului  de creanta,  precum si  impotriva  altor acte administrative
fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa
de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii.”

Totodata, potrivit art.206 alin.(2) din actul normativ mai sus mentionat:
„2)  Obiectul  contestatiei  il  constituie  numai  sumele  si  masurile  stabilite  si

inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu
exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ
fiscal. „

Avand in vedere cadrul legal mentionat anterior si tinand seama de faptul ca prin
Codul  de  procedura  fiscala  este  reglementata  proced ura  de  administrare  a
impozitelor,  taxelor,  contributiilor  si  a  altor  sum e  datorate  bugetului  general
consolidat  nefiind  reglementata  plata,  de  catre  organul  fiscal ,  a  daunelor
interese , drept urmare acest capat de cerere urmand a fii respinsa ca inadmisibil.

2. Referitor la restituirea dobanzii legale pentru executarea silita a sumei
de xx lei ,  sunt  aplicabile prevedeile art.124,  alin.1^1)  din  O.G. nr.92/2003R privind
Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile, citam:

“(1^1)  In  cazul  creantelor  contribuabilului  rezultate  din  anularea  unui  act
administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost
stinse anterior anularii, contribuabilul este indreptatit la dobanda incepand  cu ziua
in care a operat stingerea creantei fiscale individ ualizate  in actul administrativ
anulat  si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in
urma anularii actului administrativ fiscal. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in
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care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri, in conditiile art. 18 din Legea
contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,
precum si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (4^1).”

Conform textului  de lege citat anterior petentul are dreptul  la dobanda legala
incepand cu data in care sa efectuat stingerea crea ntei fiscale , respectiv incepand
din data de 06.10.2014 conform situatiei analitice debite plati solduri ale petentei aflata
la dosarul cauzei.

Ca urmare a solicitarii de restituire a dobanzii legale pentru executarea silita
a sumei de xx lei , sunt aplicabile prevederile art.117,  alin.9) din  O.G. nr.92/2003R
privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile, citam:

“Art. 117 Restituiri de sume
(9) Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget , inclusiv

modalitatea de acordare a dobânzilor prevăzute la art. 124,  se aprob ă prin ordin al
ministrului economiei şi finan ţelor. ”

coroborat  cu  prevederile  Cap.I  alin.2  si  alin.3  din  Ordinului  nr.  1.899  din  22
Decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor
de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele
restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal:

“2. Restituirea se efectueaz ă la cererea contribuabilului, în termen de 45 de
zile  de la data depunerii şi înregistr ării acesteia la organul fiscal c ăruia îi revine
competen ţa de administrare a crean ţelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din
Ordonan ţa Guvernului  nr.  92/2003,  republicat ă,  denumit  în  continuare  organul
fiscal competent.

3. (1) Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de
prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, să cuprindă
codul de înregistrare fiscală  a contribuabilului,  suma şi  natura creanţei solicitate a fi
restituită,  precum şi  documentele  necesare din  care să  rezulte  că  aceasta nu este
datorată la buget.”

Din  coroborarea  textelor  legale  mai  sus  citate  cu  documentele  existente  la
dosarul cauzei, se retine faptul ca petentul trebuia sa depuna cererea de restituire a
dobanzii legale aferent sumei de xx lei la A.J.F.P. Brasov, drept in consecinta in temeiul
art.216, alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  coroborate  cu  pct.11.1,  lit.  a)  din  Ordinul
nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, se va respinge acest capat
de cerere a contestatiei ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate mai sus, si in temeiul dispozitiilor art. 209, alin.1,
lit.a,  art.  210  si  art.  216  alin.  1  din  O.G.  nr.92/2003R privind  Codul  de Procedura
Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se:

D E C I D E

1. Respingerea, ca inadmisibil , a contestatiei referitor la cererea de restituire
a sumei de xx lei, reprezentand comision de plata interbancara retinuta de Raiffeisen
Bank S.A. .
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2.  Respingerea,  ca  neintemeiata ,  a  contestatiei  referitor  la  cererea  de
restituirea dobanzii legale pentru executarea silita a sumei de xx lei.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov, in termen de 6 luni de la
data  comunicarii,  conform   prevederilor   Legii  nr.554/2004  privind  contenciosul
administrativ.

DIRECTOR GENERAL
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