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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul Soluţionare Contestaţii 

                                
                                                                                                                         
                                 DECIZIA  nr. 900 d in 15 octombrie 2014 

                         privind soluţionarea contestaţiei formulată de     
                                             xxxxx din comuna xxxxxx, judeţul xxxxxx 

 
 Cu adresa nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, înregistrată la Direc ţia General ă Regional ă a 
Finan ţelor Publice Ploie şti  sub nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor 
Publice xxxxxx  - Serviciul Fiscal Municipal xxxxx  a înaintat dosarul contestaţiei formulată de 
dl.  xxxxxx din comuna xxxxx, jude ţul xxxxx , CNP xxxxxxx, împotriva Deciziilor referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx şi nr. xxxxx/xx.xx.xxxx emise de Serviciul 
Fiscal Municipal xxxxxxxxx. 
   
 Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de xx lei  reprezentând accesorii aferente 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri, din care: 
 - xx lei accesorii stabilite prin Decizia nr. xxxxx/xx.xx.xxxx; 
 - xx lei accesorii stabilite prin Decizia nr. xxxxx/xx.xx.xxxx. 
  
 1) Referitor la accesoriile în sum ă de xx lei stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga ţiile de plat ă accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx 

 
 Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx întocmită de 
Serviciul Fiscal Municipal xxxx pentru dl. xxxxx din com. xxxx, jud. xxxx, au fost stabilite obligaţii 
de plată în sumă de xx lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri. 
 Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx a fost comunicată 
contribuabilului prin poştă, la domiciliul acestuia situat în com. xxxx jud. xxxx, fiind confirmată de 
primire la data de xx.xx.xxxx, aşa cum rezultă din confirmarea de primire anexată în copie la 
dosarul contestaţiei. 
 Comunicarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.44 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, respectiv prin poştă, cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire. 

 
 Prin adresa depusă la poştă în data de xx.xx.xxxx, înregistrată la Serviciul Fiscal 
Municipal xxxxx sub nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, dl. xxxxxxx a formulat contestaţie împotriva Deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx. 

 
 Referitor la comunicarea c ătre contribuabil a actului administrativ fiscal şi la 
termenul de depunere a contesta ţiei , O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală, 
actualizată, prevede următoarele: 
 "Art. 44. - Comunicarea actului administrativ fiscal  [...] 
 (2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se 
asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire.[...]. 
 Art. 207. - Termenul de depunere a contesta ţiei  
 (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub 
sancţiunea decăderii. [...]. 
 
 Art. 217. -  Respingerea contesta ţiei pentru neîndeplinirea condi ţiilor procedurale  
 (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va 
fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei." 
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 Având în vedere cele prezentate mai sus , rezultă că data comunicării către dl. xxxxx a 
titlului de creanţă contestat, respectiv Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
xxxxx/xx.xx.xxxx,, a fost data primirii acestei decizii potrivit confirmării de primire şi anume data 
de xx.xx.xxxx , iar data depunerii contestaţiei a fost data depunerii la poştă a plicului de 
corespondenţă, respectiv data de xx.xx.xxxx . 
 Termenul legal de 30 de zile de depunere a contestaţiei a început în data de xx.xx.xxxx 
(a doua zi de la primirea deciziei contestate) şi s-a terminat în data de xx.xx.xxxx (joi), iar 
contestaţia a fost depusă în data de xx.xx.xxxx, cu întârziere de xx zile . 
     
 Faţă de cele prezentate mai sus, rezultă că dl. xxxx nu a respectat termenul legal de 
depunere a contesta ţiei de 30 de zile de la comunicarea actului atacat prevăzut la art.207 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, termenul maxim 
până la care trebuia depusă contestaţia fiind xx.xx.xxxx, iar contestaţia a fost depusă în data de 
xx.xx.xxxx, deci cu întârziere de xx zile , drept pentru care, pentru accesoriile în sumă de xx lei  
înscrise în Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,, se va 
respinge contesta ţia ca nedepus ă în termenul legal , fără a se proceda la analiza pe fond a 
acesteia, conform prevederilor art. 216 alin.(1), art.207 alin.(1) şi art. 217 alin.(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată. 

 
 2) Referitor la accesoriile în sum ă de xx lei stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga ţiile de plat ă accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, 

 
 Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, întocmită de 
Serviciul Fiscal Municipal xxxx pentru dl. xxxxx din com. xxxx, jud. xxx, au fost stabilite obligaţii 
de plată în sumă de xx lei reprezentând accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi 
persoanele care nu realizează venituri. 
 Conform Anexei la Decizia nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,, accesoriile în sumă de xx lei, din care xx 
lei dobânzi şi xx lei penalităţi de întârziere, au fost calculate pentru plata cu întârziere a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în sumă de xx lei individualizată prin Documentul 
nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,. Accesoriile au fost calculate pentru perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx (xxx 
zile întârziere). 
 Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, a fost comunicată 
contribuabilului prin poştă, la domiciliul acestuia situat în com. Armăşeşti, jud. Ialomiţa, fiind 
confirmată de primire la data de xx.xx.xxxx, aşa cum rezultă din confirmarea de primire anexată 
în copie la dosarul contestaţiei, iar contestaţia a fost depusă la poştă în data de xx.xx.xxxx, aşa 
cum rezultă din plicul de corespondenţă anexat dosarului contestaţiei.  
 Rezultă astfel că au fost respectate prevederile art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "Soluţionarea contestaţiilor formulate 
împotriva actelor administrative fiscale", contestaţia fiind depusă în termenul  legal de 30 de zile 
de la primirea actului administrativ fiscal atacat. 
  
 Contestatarul susţine următoarele: 
 "[…] având în vedere deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii din dosar fiscal nr. 
xxxxx/xx.xx.xxxx, pentru suma de xx,00 lei precum şi nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, pentru suma de xx  lei, anexate 
alăturat, contest aceste decizii întrucât în data de xx.xx.xxxx  figuram în evidenţele dumneavoastră cu suma de xx   
lei plătiţi în plus în anul xxxx. 
 Vă solicit restituirea acestei sume de xx ,00  lei […]." 
 
 În fapt, conform Situaţiei analitice debite plăţi solduri pe anul fiscal xxxx listată de 
Serviciul Fiscal Municipal xxxx la data de xx.xx.xxx, anexată dosarului contestaţiei, dl. xxxxx 
înregistra o obligaţie de plată la bugetul general consolidat în sumă totală de xxx lei, din care: 
xxx lei contribuţia de asigurări sociale de sănătate provenită din transfer de la Casa de Asigurări 
de Sănătate lalomiţa şi xxx lei accesorii aferente acesteia, respectiv: xx lei dobânzi şi xx lei 
penalităţi de întârziere calculate de Serviciul Fiscal Municipal xxxxx. 
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 În data de xx.xx.xxxx, cu chitanţa nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,, dl. xxxx a virat în contul 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate suma de xxx lei, utilizată de organul fiscal teritorial 
pentru stingerea contribuţiei în sumă de xxx lei şi a accesoriilor aferente în sumă de xx lei. 
  Ulterior comunicării debitului în sumă de xxx  lei reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa a procedat la scăderea sumei de 
xxx lei, rămânând astfel ca datorată contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de xx 
lei (xxx lei - xxx lei), aferent căreia Serviciul Fiscal Municipal xxxxxx a recalculat accesoriile 
datorate de contribuabil, stabilind dobânzi în sumă de xx lei şi penalităţi de întârziere în sumă 
de xx lei (total accesorii în sumă de xx lei), sume înscrise în Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,, contestată. 
 Conform Situaţiei analitice debite plăţi solduri pe anul fiscal xxxx listată de Serviciul 
Fiscal Municipal xxxxx la data de xx.xx.xxxx, anexată dosarului contestaţiei, organul fiscal 
teritorial a anulat accesoriile în sumă de xx lei aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, din care: xx lei dobânzi  şi xx lei penalităţile de întârziere, stabilite în baza Decizie 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,, astfel că dl. xxxx nu mai 
figurează cu obligaţii de plată cu titlu de accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că adresa nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, 
reprezentând contestaţie formulată de dl. ISPIR GABRIEL DĂNUŢ împotriva Deciziei referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, emisă de Serviciul Fiscal Municipal 
Urziceni, nu mai are obiect, întrucât la data soluţionării prezentei contestaţii contribuabilul nu 
mai figurează în evidenţa organului fiscal cu obligaţii de plată privind accesorii aferente 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.206 alin.(2) şi art.216 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, pentru accesoriile în 
sumă de xx lei  înscrise în Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
xxxxx/xx.xx.xxxx,  se va respinge contesta ţia ca r ămasă fără obiect . 
 Referitor la solicitarea din contestaţie privind restituirea sumei de xx lei, precizăm că 
soluţionarea acestei cereri nu este în competenţa Biroului Soluţionare Contestaţii din cadrul 
D.G.R.F.P. Ploieşti, conform Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
actualizată. 
 Concluzionând analiza contestaţiei formulată de dl. xxxxx din com. xxxxi, jud. xxxx, 
împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,  şi nr. 
xxxxx/xx.xx.xxxx, emise de Serviciul Fiscal Municipal Urziceni, în conformitate cu prevederile 
art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se 
 
                                            D E C I D E : 
 

 
 1. Respingerea contesta ţiei ca nedepus ă în termenul legal  pentru accesoriile în sumă 
de xx lei  stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx,. 
 
 2. Respingerea contesta ţiei ca r ămasă fără obiect  pentru accesoriile în sumă de xx 
lei  stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. xxxxx/xx.xx.xxxx, 
  

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 

AVIZAT ŞEF B.S.C.,                                                                          ÎNTOCMIT, 
 
        
 
                                 DIRECTOR GENERAL,  


