
      NR/ 155/IL/2013

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice  ...a  fost  sesizat,  de  A.F.P.  a  municipiului  ..  prin   adresa  nr.  .., 
inregistrata la D.G.F.P. .. sub nr. .., cu privire la contestatia formulata de d-
nul ..,domiciliat in localitatea ..,jud. ... CNP ..

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  Deciziei  referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii nr. ... din data de .. privind suma de .. lei 
reprezentand accesorii stabilite pentru Contributia de asigurari sociale 
de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati 
independente si persoanele care nu realizeaza venituri cat si impotriva 
bazei de impunere aferente in suma de ... lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. 
nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, in raport de data comunicarii Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii, respectiv ..., potrivit semnaturii de 
pe confirmarea de primire a actului administrativ fiscal atacat aflata in copie 
la dosarul cauzei, si de data inregistrarii contestatiei la A.F.P. a municipiului 
..., respectiv .., asa cum reiese din amprenta stampilei registraturii aplicata 
pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin Biroul de Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  205 si art.  209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I) D-nul .., CNP .. cu domiciliul in str. .. nr. .., loc. ..., com. .. jud. .. in 
temeiul art 205-207 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
formuleaza contestaţie impotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plaţa 
accesorii  in dosarul fiscal nr. .. din .. emisa de D.G.F.P. ..-A.F.P. ..., prin 
care au fost calculate accesorii In suma de .. lei.

Contesta si baza de impunere, stabilita pentru contribuţia de asigurări 
sociale  de  sănătate  datorata  de persoane  care  realizează venituri  din 
activităţi independente.

Prezinta ca A.F.P.  ..  a emis Decizia referitoare la obligaţi  de plata 
accesorii  nr.  ..   din  ..  si  care  a  fost  transmisa  prin  posta  la  ..  conform 
ştampilei de pe plic.

In Decizie, se precizează ca in temeiul art. 88, lit. c) si art. 119 din 
O.G 92/2003, privind Codul de procedura fiscala s-au calculat accesorii in 
suma de ..  lei aferente contributiei  de asigurări  sociale de sănătate si  in 
anexa la  decizie  ,prin  care  se face referire  la  documentul  prin  care  s-a 
individualizat suma de plata nr. .., cu o suma debit de ..lei, document de 
care nu a luat cunoştinţa.
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Arata  ca  a  primit  de  la  C.A.S.  ..  instiintatrea  nr.  ..,  si  cand  s-a 
prezentat la emitent la data de .. ,aceasta a eliberat situaţia contribuţiilor 
declarate,  încasate  si  restante  si  a  majorărilor  calculate,  încasate  si 
restante din care rezulta ca nu datoreaza contribuţii si majorarii.

Considera ca in cauza exista situaţia prevăzuta de art. 213. din O.G. 
92/2003 si solicita sa se dispuna in conformitate cu prevederile cap. 4, art. 
216-218 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala.

Anexeaza  in  copie  dovezile  pe  care  se  isi  întemeiază contestaţia 
respectiv Decizia referitoare la obligaţiile de plaţa accesorii nr. ..din...,anexa 
la  Decizia  referitoare  ia  obligaţiile  de  plata  accesorii  nr.  ../  ,instiintatrea 
C.A.S. .. nr. .. cu situaţia contribuţiilor declarare,  încasate si restante si a 
majorărilor calculate, incasate si restante precum si plicul cu data postei.

II. A.F.P ..  prin referatul cu propuneri de solutionare  a contestatiei nr. 
.. precizeaza ca in  conformitate cu situaţia analitica debite plaţi solduri la 
data de .. domnul ... figurează cu obligaţii neachitate in suma de .. lei (debit) 
reprezentând contribuţie de asigurari sociale de sănătate.

Aceasta obligaţie fiscala este stabilita de catre Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Ialomiţa pentru perioada pana la 1 iulie 2012 si a fost 
transmisa,  incepand  cu  aceasta  data,  spre  administrare  (evidenta  si 
executare) catre A.F.P. Slobozia, (Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 
125/2011, Ordinul comun Ministerul Finantelor Publice nr. 806/06.06.2012, 
Ministerul  Sănătăţii  nr.  608/13.06.2012,  Ministerul  Muncii,Familiei  si 
Protecţiei Sociale nr. 934/06.06.2012).

Conform  art.  88  lit.  c)  si  art.  119  din  Ordonanata  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenta de către 
debitor a obligaţiilor de plata, se datorează după acest termen dobânzi si 
penalităţi de intarziere.

In  cazul  in  care  se  va  constata  ca  exista  modificări  ale  soldului 
existent la data de ... predat către organele fiscale competente ale A.N.A.F., 
ca urmare a unor neconcordante, se va intocmi act adiţional si modificările 
vor fi transmise informatic către A.N.A.F.

Conform  pct.  (2)  art.  V  al  O.U.G.  nr.  125/2011  "Competenta  de 
administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice prevăzute 
la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 
ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de 
contribuţii  sociale  aferente  anului  2012”  si  totodată  soluţionarea 
contestaţiilor impotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, 
revine Caselor  de asigurări  sociale,  potrivit  legislaţiei  specifice aplicabile 
fiecărei perioade.

A.F.P. ... propune respingerea contestaţiei ca neîntemeiata.
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III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
de control se retin urmatoarele:

Intrucat  din  analiza  dosarului  cauzei  s-a  constatat  ca  accesoriile 
contestate au fost stabilite pentru un debit privind Contributia de asigurari 
sociale  de  sanatate  datorate  de  persoanele  care  realizeaza  venituri  din 
activitati independente si persoanale care nu realizeaza venituri stabilit de 
catre  C.N.A.S.  ..,  anterior  datei  de..,  data  la  care  aceste  debite  au fost 
transmise spre administrare catre A.F.P. ... ,transmisia debitelor fiind facuta 
electronic,  fara  a  fi  transmis  si  dosarul  aferent  privind  pe  d-nul  Mingita 
Niculae,  cu  adresa  nr.  ...  au  fost  solicitate  date  suplimentare  privind 
stabilirea  debitul  in  suma de ..  lei  reprezentand Contributia  de asigurari 
sociale  de  sanatate  datorate  de  persoanele  care  realizeaza  venituri  din 
activitati independente si persoanale care nu realizeaza venituri.

In  data  de...  C.N.A.S.  ..  a  primit  aceasta  adresa  asa  cum  atesta 
confirmarea de primire aflata la dosarul contestatiei.

Prin adresa de raspuns cu nr. ... inregistrata la D.G.F.P. ... sub nr. ... 
se  precizeaza  ca  la  data  de   ..  d-nul  ...  nu  datoreaza  contributii  catre 
C.N.A.S. Ialomita si nu figureaza cu sume nerepartizate.

In  data  de  ..  A.F.P.  ..  remite  catre  Biroul  de  solutionare  al 
contestatiilor prin adresa nr. .. inregistrata la DGFP .. sub nr. .. Referatul nr. 
...  si  Raportul  inventar  al  notelor  contabile  de  rectificare  a  abligatiilor 
transferate nr. ...
 

A) Referitor la suma de .. lei reprezentand accesorii Contributie 
de  asigurari  sociale  de  sanatate  datorate  de  persoanele  care 
realizeaza venituri  din activitati  independente si  persoanale care nu 
realizeaza  venituri  stabilite  prin  Decizia  referitoare  la  obligatiile  de 
plata accesorii ... cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. .. prin 
Biroul Solutionare Contestatii se poate investi in solutionarea pe fond 
a  contestatiei  pentru  acest  capat  de  cerere   in  conditiile  in  care 
accesoriile  au fost anulate de organele fiscale din cadrul A.F.P. ... in 
urma  corectiilor  evidentei  fiscale,  inainte  de  emiterea  deciziei  de 
solutionare.

In fapt, prin Decizia de calcul accesorii  din dosarul fiscal nr. ..  din 
data de  .. in temeiul art. 88 lit c) si art. 119 din OUG 92/2003 privind Codul 
de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru plata cu intarziere a impozitelor,  taxelor  si contributiilor si a altor 
venituri ale bugetului general consolidat in sarcina d-nului... au fost stabilite 
accesorii in suma de .. lei pentru Contributia de asigurari sociale de sana-
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tate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independ-
ente si persoanale care nu realizeaza venituri. 

D-nul ... considera ca aceste accesorii au fost stabilite in mod eronat in 
sarcina sa, in sustinere invocand faptul ca actul cu nr.... precizat in anexa la 
Decizia  contestata  nu a  fost  comunicat  catre  petent  si  conform  situaţiei 
contribuţiilor  declarate încasate  si  restante  si  a  majorărilor  calculate, 
încasate si  restante din data de ..  eliberata de C.N.A.S. ..  catre petent , 
rezulta ca nu datoreaza contributii si majorarile aferente.

Din analiza Referatului  nr.  ..  depus la dosarul contestatiei  de catre 
A.F.P. .., se retine:

“-cu borderoul nr. .. cu scadenta la data de .. s-a debitat suma de .. lei 
,respectiv s-a scazut suma de ..lei cu borderoul nr. ...

Intrucat scaderea debitelor a fost operata mai tarziu in sistem datorita 
modificarilor  facute  de  C.J.A.S.  ...  s-au  generat  dobanzi  si  majorari  de 
intarziere dupa cum urmeaza

(…)
- borderou . – dobanzi = .. lei
Tinand cont ca modificarile facute de C.J.A.S. .. indica faptul ca d-nul 

.... nu figureaza cu obligatii reprezentand contributia pentru asigurari sociale 
de sanatate ,  nu datoreaza dobanzi  si  penalitati  de intarziere,  de aceea 
propun:emiterea unui borderou de scadere in suma de .. lei reprezentand 
dobanzi si penalitati de intarziere.

Din analiza Raportului  inventar  al  notelor  contabile  de rectificare a 
obligatiilor transferate nr. .. rezulta ca suma .. lei este operata cu semnul 
minus pentru d-nul .. CNP .. la pozitia 9, iar din fisa privind Situatia analitica 
debite  platitori  solduri  din  data  de ...  depusa in  copie  de catre  A.F.P.  . 
rezulta  ca  este  scazuta  din  evidenta  pe  platitor  a  d-lui  ..  suma   ...  lei 
reprezentand accesorii.

In drept,   sunt aplicabile prevederile art.  206 alin.  (2) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare care precizeaza :

“(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul  
administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului  
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”

Referitor la analiza pe fond a cauzei sunt aplicabile prevederile art. 
213 alin. (5)  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu 
modificarile si completarile ulterioara , care precizeaza :

”(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi  
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se 
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constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza  
pe fond a cauzei.”

Avand in vedere ca pana la solutionarea contestatiei suma de .. lei 
reprezentand accesorii stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii emisa in dosarul fiscal nr... a fost scazuta din evidenta fiscala a 
contestatarei,  de  catre  A.F.P.  ..,  se  constata  ca  ramane  fara  obiect 
contestatia formulata de d-nul  ..  conform prevederilor  pct 11. Instrucţiuni 
pentru aplicarea art.  216 din Codul de procedură fiscală – Soluţii  asupra 
contestaţiei
    11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:    
    c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au 
fost  stabilite  prin  actul  administrativ  fiscal  atacat  sau dacă prin  reluarea 
procedurii  administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa 
penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect;

B) Referitor la suma de ... lei reprezentand debit aferent Contributiei 
de asigurari  sociale  de sanatate datorate de persoanele care realizeaza 
venituri din activitati independente si persoanale care nu realizeaza venituri 
stabilit de catre C.N.A.S. .., cauza supusa solutionarii D.G.F.P. .. prin biroul 
solutionare contestatii  este daca se poate investi  cu solutionarea acestui 
capat de cerere in conditiile in care competenta de solutionare apartine Ca-
sei de Asigurari de Sanatate ...

In fapt, prin contestatia inaintata d-nul ..  contesta baza de impunere 
pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele 
care realizeaza venituri  din activitati  independente si persoanale care nu 
realizeaza venituri in suma de ... lei.

A.F.P....prin referatul de solutionare al contestatiei arata ca debitul in 
suma de .. lei nu a fost stabilit de catre organul fiscal competent ci de catre 
C.N.A.S. ..

In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.  206  Forma  şi  conţinutul 
contestaţiei pct. (2) din OUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
stipuleaza:

„Art. 206 Forma şi conţinutul contestaţiei
(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite 

şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ  
fiscal  atacat,  cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de 
emitere a actului administrativ fiscal.”

Totodata conform ordonanţei de Urgenţă nr. 125 din 27 decembrie 
2011  pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal ,art. V ce prevede :
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“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 Ad-
ministrare Fiscală.

(2)  Competenţa de administrare a contribuţiilor  sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la alin. (1)   pentru veniturile aferente perioad  -  
elor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012  , precum şi perioadei 1   
ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi,  
totodată,    pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor adminis  -  
trative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, 
potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

 (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale  
predau organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Admin-
istrare  Fiscală,  în  vederea  colectării,  creanţele  reprezentând  con-
tribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III  
din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite şi neachitate până la data de  
30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face până la data de 30 septem-
brie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de 
predare-primire şi a următoarelor documente:

(…)
Conform acestor prevederi legale se retine faptul ca incepând cu data 

de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obliga-
torii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2  al 
Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de per-
soanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei 
de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de 
contribuţii sociale aferente anului 2012 şi pentru soluţionarea contestaţiilor 
împotriva actelor  administrative prin care s-a făcut  stabilirea revine 
caselor  de  asigurări  sociale,  potrivit  legislaţiei  specifice  aplicabile 
fiecărei perioade.

Potrivit situatiei analitice a debitelor platitori solduri, evaluata la data 
de .. depusa in copie la dosarul contestatiei de cartre A.F.P. .., rezulta faptul 
ca d-nul . avea de achitat .. lei reprezentand Contributia de asigurari sociale 
de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri  din activitati 
independente si persoanale care nu realizeaza venituri , cu termen scadent 
in data de de ... 

Ulterior in data de .. debitul in suma de .. lei este scazut din aceasta 
fisa prin inscrierea acestuia cu semnul minus, corectatie facuta electronic 
de catre C.N.A.S. ...
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Asadar se retine faptul ca suma de .. lei contestata de petent, nu a 
fost  stabilita  de  catre  organul  fiscal   ci  de  catre  C.N.A.S.  ..  ,  cel  ce  a 
transmis aceast debit spre administrare catre A.F.P. .. in format electronic.

Conform precizarilor legale invocate , intrucat  debitul de plata a fost 
stabilit de catre C.N.A.S. anterior datei 01.01.2012 competenta pentru acest 
capat  de  cerere  revine  caselor  de  asigurări  sociale,  potrivit  legislaţiei 
specifice aplicabile fiecărei perioade.

Avand in vedere precizarile invocate anterior  se retine ca  competenta 
de solutionare a contestatiilor privind debitele stabilite de C.N.A.S. ... pana 
la data de 01.01.2012 intra in competenta  de solutionare a Caselor  de 
Asigurari Sociale, motiv pentru care Biroul de solutionare al contestatiilor 
din cadrul D.G.F.P. ... nu se poate investi cu solutionarea acestui capat de 
cerere. 

In concluzie se retine ca Directia Generala a Finantelor Publice .. prin 
Biroul Solutionare Contestatii, nu are competenta materiala de solutionare a 
acestui capat de cerere privind suma de .. lei reprezentand  contributie de 
asigurari  sociale  de  sanatate  datorate  de  persoanele  care  realizeaza 
venituri din activitati independente si persoanale care nu realizeaza venituri.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor  art. 205, art. 206, art. 207, art. 209 si art. 216 al.(1)  si (3) 
din  Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura 
fiscala , republicata, se

D E C I D E :

 Art.1. Respingerea contestatiei formulate de d-nul ... formulata 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. ca 
fiind  fara  obiect  pentru  suma  de  ..  lei  de  reprezentand  accesorii 
aferente  Contributiei  de  asigurari  sociale  de  sanatate  datorate  de 
persoanele  care  realizeaza  venituri  din  activitati  independente  si 
persoanale care nu realizeaza venituri.

Art.2.  Lipsa competentei materiale a D.G.F.P. .. prin Biroul Solu-
tionare Contestatii cu privire la solutionarea contestatiei privind suma 
de .. lei reprezentand Contributie de asigurari sociale de sanatate dat-
orate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente 
si persoanele care nu realizeaza venituri stabilita de C.N.A.S. ....
 

 Art.3. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen 
de 6 luni de la comunicare.
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  DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                          
                                             ...............................
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