
 
         

 
 

 1 
www.anaf.ro 

       
   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                         

 
DECIZIE NR.  

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-na x 
înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice … 

sub nr…../…2013 
 
 
 

 Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice…. - Serviciul Registrul 
Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice prin adresa nr.8030/05.03.2013, 
înregistrată la D.G.F.P. … sub nr…./….2013, asupra contestaŃiei formulată de d-na x cu 
domiciliul în …. 
 
 D-na X formulează contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată 
accesorii nr…../…2012, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice …., pentru suma de 
….lei reprezentând accesorii de plată aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităŃi independente şi 
persoane care nu realizează venituri.  
 ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Constatând că, în speŃă, sunt întrunite dispoziŃiile art.205 şi art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice ….prin Serviciul 
SoluŃionare ContestaŃii este legal investită să soluŃioneze contestaŃia formulată. 

   
      I. Prin contestaŃia formulată d-na …. se îndreaptă împotriva Deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr…../….2012, considerând-o netemeinică şi nelegală. 

Prin contestaŃia formulată contestatoarea precizează că începând din anul 2003 
are calitatea de pensionar pentru limita de vârstă, având o pensie de….lei.  

Contestatoarea solicită comunicarea şi totodată înştiinŃarea în scris a temeiului 
legal potrivit căruia s-a emis Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
nr…../…..2012. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…../31.12.2012, emisă 

de organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice …, în sarcina d-nei X au 
fost stabilite pentru perioada ….2012-….2012, accesorii de plată în sumă totală de … 
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lei, aferente unui debit …. lei reprezentând contribuŃii de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri din activităŃi independente şi persoane 
care nu realizează venituri. 
          Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./…2012, a fost emisă în 
temeiul prevederile art.88 lit.c) şi art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada …2012-
…2012. 
 

III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
cauza analizată, se reŃin următoarele: 

 
 Referitor la suma totală de … lei  reprezentând accesorii de plată aferente 
contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează 
venituri din activităŃi independente şi persoane care nu realizează venituri, stabilite prin 
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr….…./….2012, emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice ….,  
Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Cara ş-Severin prin Serviciul Solu Ńionare 
Contesta Ńii  este investit ă să se pronun Ńe dacă contestatoarea datoreaz ă obliga Ńiile 
de plat ă accesorii sus men Ńionate, în condi Ńiile în care prin contesta Ńia formulat ă 
aceasta nu aduce niciun argument de fond care s ă fie sus Ńinut cu documente şi 
motivat pe baza de dispozi Ńii legale, în sus Ńinerea cauzei.  
 
 În fapt, prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…../…2012, în 
sarcina contestatoarei, au fost stabilite pentru perioada ….2012-…2012, în sarcina 
contestatoarei accesorii de plată în sumă totală de … lei ( … lei dobânzi şi …lei 
penalităŃi), aferente unui debit de … lei reprezentând contribuŃii de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităŃi independente şi 
persoane care nu realizează venituri.      
 Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  

Organele fiscale, prin adresa de răspuns …./…2013, înregistrată la D.G.F.P…. 
sub nr…./…2013, au comunicat organelor de soluŃionare a contestaŃiilor, în copie 
următoarele documente existente la dosarul d-nei X transmis de către CJAS Caraş-
Severin, potrivit art. V alin.(1) şi alin.(4) din O.G. nr.125/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, şi anume: 
- „SituaŃia contribuŃiilor declarate, încasate şi restante şi a majorărilor calculate, încasate 
şi restante”  editată la data de ….2012, emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-
Severin; 
- Decizia de impunere nr…../….2011 privind obligaŃiile de plată către FNUASS, emisă de 
Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, pentru perioada …2006-…2011 respectiv 
contribuŃia de asigurări de sănătate datorată în sumă de … lei şi majorări de întârziere în 
sumă de … lei, cu confirmarea de primire a acestei decizii, potrivit căreia contestatoarea 
a confirmat primirea la data de ….2011; 
- SomaŃia nr…./…2012, Titlul executoriu nr…./…2012 emise de Casa de Asigurări de 
Sănătate Caraş-Severin – cuantumul sumei datorate  în sumă de … lei din care: 
contribuŃia de asigurări de sănătate în sumă de 84 lei şi majorări de întârziere în sumă 
de … lei;   
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- Decizia nr…./…2012 referitoare la obligaŃiile de plată şi calcul accesorii pentru  
SomaŃia nr…. din data de ..2012, emisă de Casa de Asigurări de Sănătate …. - debit 
principal restant în sumă de… lei şi majorări de întârziere în sumă de … lei, cu 
confirmarea de primire a acestei decizii, potrivit căreia contestatoarea a confirmat 
primirea la data de …2012.  
 De menŃionat este şi faptul că, în Referatul cu propuneri de soluŃionare a 
contestaŃiei, organele fiscale precizează că d-na X a realizat în perioada 2005-2011 
venituri din contracte /convenŃii civile, potrivit: 
- „Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România, de persoane fizice române fără domiciliu în România şi persoane 
fizice străine pe anul 2005”  nr …/17.12.2010 – formular 200, 
  - „Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române 
cu domiciliul în România, de persoane fizice române fără domiciliu în România şi 
persoane fizice străine pe anul 2006”  nr 1…/…2007 – formular 200, 
- „Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoane 
fizice pe anul 2007”  nr …/….2008 – formular 200, 
- „Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoane 
fizice pe anul 2008”  nr …./….2009 – formular 200, 
- „Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoane 
fizice pe anul 2009”  nr …/…..2010 – formular 200. 
 
 Deşi, contestatoarea se îndreaptă împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de 
plată accesorii nr…/….2012, prin contestaŃia formulată nu aduce  argumente de fapt şi 
de drept referitoare la accesoriile de plată calculate pentru perioada …2012-….2012 în 
suma totală de … lei (..lei dobânzi şi .. lei penalităŃi) aferente debitului de … lei 
reprezentând contribuŃii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi independente şi persoane care nu realizează venituri.     
 

În drept , sunt incidente prevederileart.206 alin.(1) şi art. 213 alin.(1) şi alin.(5) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează:   
    „Art. 206 
    Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
    (1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contestaŃiei; 
    c) motivele de fapt şi de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz ă; 
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calităŃii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii.  
 
   Art. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 
    (1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se face 
în raport de sus Ńinerile p ărŃilor, de dispozi Ńiile legale invocate de acestea şi de 
documentele existente la dosarul cauzei . Solu Ńionarea contesta Ńiei se face în 
limitele sesiz ării. 
    (…) 



 
         

 
 

 4 
www.anaf.ro 

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

De asemenea sunt incidente şi prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală, care 
precizează: 
     „2.5. Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt şi de drept  pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  
 FaŃă de prevederile mai sus citate se reŃine că, prin contestaŃia formulată 
contestatorul trebuie să precizeze atât motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile 
pe care se întemeiază aceasta, organele de soluŃionare neputându-se substitui 
contestatorului cu privire la motivele pentru care înŃelege să conteste un act 
administrativ fiscal. 
 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invocă în 
sprijinul pretenŃiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o pretenŃie în procedura 
administrativă, constatarea care se impune, una naturală şi de o implacabilă logică 
juridică, este aceea că sarcina probei revine contestatorului. 

Se reŃine că sarcina probei nu implică un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invocă o pretenŃie în cadrul căii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contestaŃiei. 
 

În cazul în speŃă, se reŃine că d-na X nu aduce în susŃinerea cauzei niciun 
argument de fond care să fie susŃinut cu documente şi motivat pe baza de dispoziŃii 
legale, care să combată modul de determinare al accesoriilor calculate pentru perioada 
…2012 - …2012 conform prevederile art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 
… lei, din care: suma de … lei  - dobânzi  şi suma de .. lei  - penalităŃi de întârziere, 
aferente debitului de … lei reprezentând contribuŃii de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri din activităŃi independente şi persoane 
care nu realizează venituri.  

 
Totodată, prevederile pct.11.1. din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 

InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală, stipulează 
următoarele: 
   “11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
    […] 
   b) nemotivat ă, în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de 
drept în susŃinerea contestaŃiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
soluŃionării; […]”.  
 
 Având în vedere cele arătate mai sus, în cauza analizată organele de soluŃionare 
a contestaŃiilor nu se pot substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de 
drept pentru care a contestat suma totală de … lei reprezentând accesorii de plată 
aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi independente şi persoane care nu realizează venituri, 
stabilite prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./….2012, emisă de 
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AdministraŃia FinanŃelor Publice ReşiŃa, motiv pentru care contestaŃia formulată de d-na 
X se va respinge ca nemotivat ă.  

 
Pentru considerentele arătate în temeiul actelor normative invocate în prezenta 

decizie precum şi în baza art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 
11.1. din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX 
din Codul de procedură fiscală, se: 
 
 

 
D E C I D E 

 
 

 Respingerea ca nemotivat ă a contestaŃie ...2012, emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice ReşiŃa, pentru suma totală de … lei  reprezentând accesorii de plată 
aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi independente şi persoane care nu realizează venituri 
 
 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul …., în termen de 6 luni de la 
comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
xxxx 


