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Directia Generala a Finantelor Publice a judetului a fost sesizata de Administratia 

Finantelor Publice  – Serviciul colectare �i executare silit�, prin adresa nr. .. din data de 
17.05.2013 inregistrata la directie sub nr. .. din data de 22.05.2013, cu privire la 
contestatia formulata de persoana fizic� WW, avand CNP. 

Contesta�ia, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice  sub nr. ../30.04.2013, 
a fost formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
../31.03.2013 emis� de A.F.P.  �i are ca obiect obliga�iile de plat� accesorii in suma 
total� de .. lei 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 formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ../31.03.2013 a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin.(1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modificarile si 
complet�rile ulterioare, stabilit în raport de data primirii acestei decizii, respectiv data de 
17.04.2013, potrivit confirm�rii de primire existente în copie la dosarul cauzei, �i data 
depunerii contesta�iei la Administra�ia Finan�elor Publice , respectiv 30.04.2013, a�a cum 
rezult� din �tampila aplicat� de organul fiscal teritorial pe contesta�ie. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1), art.207 alin.(1) 
si art.209 alin.(1) litera a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este competenta sa solutioneze 
contestatia formulata de persoana fizic� WW. 
 
I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ../31.03.2013, invocând prevederile art. 205 �i art. 207 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i motivând urm�toarele: 

În temeiul O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în conformitate cu termenul prev�zut la art. 111 
alin.(2) face dovada achit�rii accesoriilor despre care face vorbire decizia la data de 
31.01.2013 cu o.p. nr. .., cu care a achitat suma de .. lei. Suma reprezint� totalul debitelor 
restante �i a accesoriilor restante pentru primul semestru al anului 2012, în conformitate 
cu decizia nr. aa/22.01.2013 emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate �i comunicat� 
petentei la data de 22.01.2013. Accesoriile calculate prin decizia anterior men�ionat� erau 
în valoare de .. lei la data respectiv� �i au fost achitate în totalitate. 

În conformitate cu Decizia nr. aa/22.01.2013 referitoare la obliga�iile de plat� �i 
calcul accesorii emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate .., comunicat� petentei în data de 
22.01.2013, declara�ia estimativ� nr. cc/21.01.2013 cuprindea debitul principal restant de 
1.075 lei. Potrivit anexei la decizia anterior men�ionat� declara�ia nr. cc cuprindea 
urm�toarele sume: 

- .. lei – cu termen de plat� la 15.03.2012; 
- .. lei – cu termen de plat� la 15.06.2012,  

deci un total de .. lei.  
În anexa la decizia nr. ../31.03.2013 contestat� debitele pentru care se calculeaz� 

accesorii sunt urm�toare: 
- .. lei, cu termen la 15.03.2012, debit care este incorect; 
- .. lei, cu termen la 15.06.2012, debit care este corect. 
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Având în vedere cele precizate petenta solicit� corectarea debitelor conform 
deciziei nr. aa/22.01.2013 emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate .., recalcularea 
accesoriilor �i constatarea faptului c� sumele au fost achitate �i nu mai exist� restan�e. 
  
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.03.2013 emis� 
de Administratia Finantelor Publice , în temeiul 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, au fost calculate obliga�ii de plat� accesorii în sum� de .. lei 
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. 

Documentele prin care s-au individualizat sumele de plat� sunt declara�ia nr. 
cc/21.01.2013 pentru debitul de 1.075 lei �i declara�ia nr. bb/21.01.2013 pentru debitul 
de .. lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 
fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pentru perioada analizat�, se 
retin urmatoarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice .. 
se poate pronun�a cu privire la accesoriile în sum� de .. lei 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 stabilite de 
Administra�ia Finan�elor Publice , în condi�iile în care la dosarul cauzei au fost 
depuse documente noi neavute în vedere la emiterea Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.03.2013.  
 
 În fapt, 
 Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.03.2013 emis� de 
A.F.P.  s-au stabilit în sarcina doamnei WW dobânzi în sum� de .. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de .. lei 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, calculate astfel:  
- accesorii în sum� de 225 lei calculate pentru debitul în sum� de .. lei, pentru 
perioada 16.03.2012 – 31.01.2013; 
- accesorii în sum� de 195 lei calculate pentru debitul în sum� de .. lei, pentru 
perioada 16.06.2012 – 31.01.2013; 
- accesorii în sum� de 309 lei calculate pentru debitul în sum� de .. lei, pentru 
perioada 28.08.2012 – 31.01.2013. 

Documentele prin care s-au individualizat sumele de plat� sunt declara�ia nr. 
cc/21.01.2013 pentru debitul de .. lei (.. lei+.. lei) �i declara�ia nr. bb/21.01.2013 pentru 
debitul de .. lei. 

La dosarul cauzei petenta a depus Decizia nr. aa/22.01.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� �i calcul accesorii emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate .. prin care 
s-au stabilit obliga�ii de plat� totale în sum� de 3.101,74 lei, astfel: 
- debit principal restant .. lei, constituit în baza declara�iei nr. cc/21.01.2013, �i 
accesorii aferente în sum� de .. lei; 
- debit principal restant .. lei, constituit în baza declara�iei nr. bb/21.01.2013, �i 
accesorii aferente în sum� de .. lei. 

În anexa la decizia nr. aa/22.01.2013 aceste sume sunt defalcate astfel: 
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- pentru trimestrul I 2012 contribu�ia este în sum� de .. lei, dobânzile în sum� de .. 
lei, penalit��ile de întârziere în sum� de .. lei, iar perioada de calcul al accesoriilor este 
16.03.2012 – 22.01.2013; 
- pentru trimestrul II 2012 contribu�ia este în sum� de .. lei, dobânzile în sum� de .. 
lei, penalit��ile de întârziere în sum� de .. lei, iar perioada de calcul al accesoriilor este 
16.06.2012 – 22.01.2013; 
- pentru regularizarea anului 2011 contribu�ia este în sum� de … lei, dobânzile în 
sum� de.. lei, penalit��ile de întârziere în sum� de .. lei, iar perioada de calcul al 
accesoriilor este 28.08.2012 – 22.01.2013. 

La dosarul cauzei petenta a depus în copie o.p. nr. .. prin care a achitat suma de .. 
lei, plat� care se reg�se�te în Situa�ia analitic� debite pl��i solduri depus� la dosarul 
contesta�iei de A.F.P. . 

Conform Situa�iei analitice debite pl��i solduri emis� pentru persoana fizic� WW 
aceasta datoreaz� urm�toarele debite: 

-    .. lei cu termen de plat� 15.03.2012; 
-    .. lei cu termen de plat� 15.06.2012; 
- .. lei cu termen de plat� 27.08.2012. 
Potrivit datelor transmise de Casa de Asigur�ri de S�n�tate .. c�tre organul fiscal 

prin aplica�ia ACSO, urmare aplic�rii prevederilor O.U.G. nr.125/2011 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, debitul reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat pentru trimestrul I 2012 de persoana 
fizic� WW este .. lei, de�i în decizia nr. aa/22.01.2013 emis� de aceeasi institu�ie debitul 
pentru trimestrul I 2012 este în sum� de .. lei. 
 Având în vedere aceast� neconcordan��, D.G.F.P. .. prin Biroul solu�ionare 
contesta�ii, prin adresa nr. ../30.05.2013 cu revenire în data de 17.06.2013, a solicitat 
Casei de Asigur�ri de S�n�tate .. s� comunice organului fiscal care este contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� de persoana fizic� WW pentru trimestrul I 2012. 
 Cu adresa nr. … din 26.06.2013, înregistrat� la D.G.F.P. .. sub nr. ../28.06.2013, 
Casa de Asigur�ri de S�n�tate .. comunic� urm�toarele documente: 
1. Decizia de impunere nr. ../21.06.2013 privind stabilirea obliga�iilor de plat� la 
Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, ca urmare a depunerii declara�iei, de 
c�tre contribuabilul persoan� fizic� WW prin care s-au stabilit urm�toarele: 

- .. lei – debit pentru trimestrul I 2012; 
- .. lei – debit pentru trimestrul II 2012; 
- .. lei – debit regularizare pentru anul 2011; 

2. Decizia nr. …/21.06.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii prin care s-au 
stabilit pentru debitele datorate pentru trimestrele I �i II 2012 accesorii în sum� de 56,51 
lei. 

Petenta formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ../31.03.2013 emis� de A.F.P. , motivând c� debitul reprezentând contribu�ia 
de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru trimestrul I 2012 este în sum� de .. lei, c� a achitat 
obliga�iile stabilite prin decizia nr. aa/22.01.2013 emis� de C.A.S. .., solicitând 
recalcularea accesoriilor. 
 
 În drept, 

În conformitate cu prevederile art.V din O.U.G.nr.125/2011 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

“(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�. 
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 (2) Competen�a de administrare a contribu�iilor sociale datorate de persoanele 
fizice prev�zute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei 
de 1 ianuarie 2012, precum �i perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribu�ii 
sociale aferente anului 2012 �i, totodat�, pentru solu�ionarea contesta�iilor împotriva 
actelor administrative prin care s-a f�cut stabilirea revine caselor de asigur�ri sociale, 
potrivit legisla�iei specifice aplicabile fiec�rei perioade. 

(…) 
(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.” 
 
 Referitor la dobânzi �i penalit��i de întârziere, O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
„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.[…]” 
„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.[…]” 
„Art. 120^1 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale.[…]” 
 

În spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 213 alin.(1) �i alin.(4) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, care stipuleaz�: 

„(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i 
de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii. 

(…) 
(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe 

noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, 
i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
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Din textele de lege mai sus prezentate se retine ca organul de solu�ionare a 
contesta�iei analizeaz� contesta�ia în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale 
invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei.  

La dosarul cauzei exist� Decizia nr. aa/22.01.2013 referitoare la obliga�iile de 
plat� �i calcul accesorii emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate .., comunicat� petentei, 
din care rezult� c� debitul reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorat pentru trimestrul I 2012 este în sum� de .. lei, c� au fost calculate de la termenele 
de scadent� pân� la data de 22.01.2013 accesorii în sum� de .. lei aferente contribu�iei 
de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� pentru trimestrele I �i II 2012 �i pentru 
regularizarea anului 2011, iar A.F.P.  prin decizia contestat� a calculat accesorii tot de 
la termenele de scaden�� pân� la 31.01.2013, iar pentru trimestrul I 2012 a luat în calcul 
existen�a debitului de .. lei în loc de .. lei, a�a cum a fost acesta stabilit de Casa de 
Asigur�ri de S�n�tate .. prin decizia nr. aa/22.01.2013 �i confirmat prin decizia nr. 
../21.06.2013.  

Având în vedere cele mai sus precizate, întrucât din documentele existente la 
dosarul cauzei, rezult� o alt� situa�ie de fapt decât cea constatat� de A.F.P. , în spe�� se va 
face aplica�iunea art. 216 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 

“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.”, 

coroborat cu alin.(3^1) al aceluia�i articol �i cu punctele 11.5, 11.6 �i 11.7 din 
Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 

„11.5. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau par�ial� a 
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus 
la desfiin�are. 

11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 

De asemenea, potrivit art.7 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

„(1) Organul fiscal în�tiin�eaz� contribuabilul asupra drepturilor �i obliga�iilor ce 
îi revin în desf��urarea procedurii potrivit legii fiscale. 

(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea 
corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz. 

(3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv starea de fapt, 
precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea declara�iilor �i a altor documente, 
pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul. 

(4) Organul fiscal decide asupra felului �i volumului examin�rilor, în func�ie de 
circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute de lege. 

(5) Organul fiscal îndrum� contribuabilul în aplicarea prevederilor legisla�iei 
fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicit�rii contribuabililor, fie din ini�iativa 
organului fiscal.” 
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Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se va desfiin�a Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
../31.03.2013 emis� de A.F.P.  prin care s-au stabilit în sarcina doamnei WW accesorii în 
sum� de .. lei 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, urmând ca organul fiscal s� procedeze la reanalizarea debitului reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat pentru trimestrul I 2012, in 
conformitate cu sus�inerile contestatarei �i documentele existente la dosarul cauzei, s� 
recalculeze accesoriile func�ie de debitele reale �i pl��ile efectuate �i s� emit� o nou� 
decizie referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, dac� va fi cazul. 

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul pct. 11.5, pct. 11.6 si pct.11.7 din 

Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 
450/2013, art. 210, art.216 alin.(3) �i art. 218 din 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: 

 
Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ../31.03.2013 

emis� pentru persoana fizic� WW de c�tre Administratia Finantelor Publice  pentru suma 
de .. lei, reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere 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, urmând ca organul fiscal s� 
procedeze la reanalizarea debitului reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat pentru trimestrul I 2012, in conformitate cu sus�inerile contestatarei �i 
documentele existente la dosarul cauzei, s� recalculeze accesoriile func�ie de debitele 
reale �i pl��ile efectuate �i s� emit� o nou� decizie referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, dac� va fi cazul. 
 

Decizia de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat� la Tribunalul .. în termen de 6 
luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), respectiv 
art.10 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

Director executiv, 
 
 


