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DECIZIA NR. 71 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. xînregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice x 
sub nr.x/18.02.2013 

 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice x prin 
adresa nr.x/28.05.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/30.05.2013, 
asupra contesta�iei formulat� de dl. x cu domiciliul în comuna x, nr.x, jud. x. 
 
 Dl. x formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/01.07.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x pentru suma 
de x lei reprezentând accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia 
formulat�. 

   
 I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012 prin care se impun obliga�ii de plat� 
accesorii în sum� de x lei, solicitând anularea acesteia ca nelegal� �i netemeinic�. 

Contestatorul arat� c�, în acela�i timp constituie �i soma�ie de plat�, deci act 
încep�tor de executare. Totodat�, sus�ine c� un titlu de crean��, a�a cum prevede 
art.141 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, nu poate stabili obliga�ii de plat� 
decât pentru viitor, în nici un caz retroactiv, ci doar în momentul în care o dat� 
stabilite obliga�iile de plat� prin titlu de crean�� �i neachitate la scaden�� se poate 
emite soma�ie de plat� �i eventual titlu executor. 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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Contestatorul arat� c� obliga�iile de plat�, chiar �i accesorii nu pot fi stabilite 
retroactiv prin titlu de crean��. De asemenea, arat� c� în decizie nu se precizeaz� ce 
reprezint� accesoriile, la ce perioad� se refer� �i modul de calcul, cât �i baza de 
calcul. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012, 

organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x, au stabilit în sarcina  
dl. x, accesorii de plat� în sum� de x lei aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente 
�i persoane care nu realizeaz� venituri. 
  
             Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012 a fost 
emis� în temeiul prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
cauza analizat�, se re�in urm�toarele: 

 
  Cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. Cara�-Severin prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii este dac� organele fiscale din cadrul A.F.P. x în mod 
corect au emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/01.07.2012 pentru suma de x lei. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au emis 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012,  pentru suma de x 
lei urmare a prelu�rii în eviden�a A.F.P. x în data de 01.07.2012 de la C.A.S. Cara�-
Severin, potrivit art.V alin.(4) din O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a sumei de 118 lei, respectiv în 
sum� de 934 lei cu titlu de accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 

 
Se re�ine c�, potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, Decizia de 

impunere anual� pentru veniturile de persoanele fizice române cu domiciliul în 
România, de persoanele fizice române f�r� domiciliu în România �i persoanele fizice 
str�ine pe anul 2005, respectiv pe anul 2006, Decizia de impunere anual� pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice pe anul 2007, anul 2008, anul 2009, anul 
2010 �i Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011, 
dl. x a realizat venituri din cedarea folosin�ei bunurilor. 

 
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
 
    Art. 119  
    „(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 
plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere." 
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    Art. 120.  
 „(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv." 
    
  Fa�� de prevederile legale sus men�ionate se re�ine c�, pentru neplata la 
termen a obliga�iilor fiscale se datoreaz� dobânzi de întârziere începând cu ziua 
urm�toare scaden�ei obliga�iei declarate �i pân� la data stingerii acesteia.  
 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c�, debitul în 
sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de 
persoanele care realizeaz� venituri de activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri, accesoriile în sum� de x lei, respectiv în sum� de x lei au fost 
preluate în eviden�a A.F.P. B�ile Herculane în data de 01.07.2012 de la C.A.S. 
Cara�-Severin, potrivit art.V alin.(1) �i alin.(4) din O.U.G. nr.125/2011 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 “(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competen�a de administrare a contribu�iilor 
sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prev�zute la cap. II �i III din titlul IX^2 
al Codului fiscal revine Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 
[...] 
    (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigur�ri sociale predau organelor 
fiscale din subordinea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, în vederea 
colect�rii, crean�ele reprezentând contribu�iile sociale datorate de persoanele fizice 
prev�zute la cap.II �i III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite �i neachitate pân� la 
data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face pân� la data de 30 septembrie 
2012, pe titluri de crean�� �i pe scaden�e, pe baza protocolului de predare-primire �i 
a urm�toarelor documente: 
    a) înscrisuri în care sunt individualizate crean�ele datorate �i neachitate pân� la 
data pred�rii-prelu�rii �i care reprezint� titluri executorii; 
    b) situa�ia soldurilor contribu�iilor stabilite pân� de data de 30 iunie 2012 �i 
neîncasate pân� la aceea�i dat�; 
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate pl��ile anticipate stabilite pentru 
anul 2012; 
    d) orice alte informa�ii disponibile, necesare urm�ririi �i verific�rii sumelor 
datorate.” 
 

De asemenea, potrivit Minutei �edin�ei din data de 28.06.2012 desf��urat� în 
ANAF-DGTI în leg�tur� cu procesul de predare-primire a datelor CNAS aferente 
contribu�iilor sociale obligatorii, la lit.b) pct.2 ) se precizeaz� c� obliga�iile de plat� 
accesorii, calculate �i necomunicate contribuabililor vor fi preluate în sistemul ANAF 
�i pe baza lor se vor genera decizii de accesorii f�r� anex� de detaliu. Aceste 
obliga�ii vor avea un num�r_titlu_crean�� unic pe cnp pentru ca ANAF s� emit� o 
singur� decizie de accesorii pe un cnp în baza datelor preluate de la CNAS.  

Totodat�, se mai precizeaz� c�, înregistr�rile referitoare la deciziile privind 
calculul accesoriilor pân� la data de 31 mai 2012, necomunicate, vor avea câmpul 
data comunicare titlu crean�� necompletat, iar crean�ele cu aceste caracteristici vor fi 
preluate în eviden�a ANAF, pe baza lor ANAF va genera decizii referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii pe care le va comunica ulterior contribuabililor.  
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Având în vedere cele prezentate mai sus, se re�ine c� obliga�iile de plat� 
accesorii, calculate �i necomunicate contribuabililor de c�tre C.A.S. Cara�-Severin, 
în sum� de x lei, respectiv în sum� de x lei au fost preluate în sistemul ANAF de 
c�tre organele fiscale din cadrul A.F.P. x care au generat Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012 pentru suma de x lei reprezentând 
accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de  
persoanele care realizeaz� venituri de activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri. 
 

Referitor la argumentele contestatorului potrivit c�ruia în decizia de calcul 
accesorii nu se precizeaz� ce reprezint� accesoriile, la ce perioad� se refer�, modul 
de calcul, baza de calcul, acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a 
cauzei, deoarece organele fiscale au respectat preciz�rile din Minuta �edin�ei din 
data de 28.06.2012 desf��urat� în ANAF-DGTI în leg�tur� cu procesul de predare-
primire a datelor CNAS aferente contribu�iilor sociale obligatorii. 

 
 În ceea ce prive�te argumentul contestatorului potrivit c�ruia accesoriile nu pot 
fi stabilite retroactiv prin titlu de crean��, aceasta nu poate fi re�inut în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei, deoarece accesoriile în cauz� au fost calculate pentru debitul 
neachitat la scaden�� în sum� de x lei stabilit prin Decizia de impunere 
nr.x/11.10.2011 emis� de C.J.A.S. Cara�-Severin, anexat� la dosarul cauzei.  
 

Având în vedere considerentele �i prevederile legale prezentate, întrucât 
contestatorul nu a achitat la termen contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri în sum� de x lei, acesta datoreaz� accesorii 
pân� la data stingerii sumei datorate.  

 
Prin urmare, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x în 

mod corect au emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/01.07.2012 pentru suma de x lei reprezentând accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, fapt pentru care 
contesta�ia formulat� de dl. x împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/01.07.2012, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat�. 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie �i în baza prevederilor art.216 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se: 

 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de dl. x împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/01.07.2012 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x, pentru suma  de x lei reprezentând accesorii 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de  persoanele care 
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realizeaz� venituri de activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri.  
 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, 
conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


