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DECIZIA nr. 348/ 26.06.2017
privind solutionarea contestatiei formulata de

doamna C,
inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. aaaa/08.05.2017

Direcția Generală Regională a Finanțelor București prin Serviciul soluționare contesțatii
1 a fost sesizată de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov cu adresa nr.
cccc/26.04.2017, inregistrată la D.G.R.F.P. București sub nr. aaaa/08.05.2017, asupra
contestației formulată de doamna C, CNP ........., cu domiciliul în localitatea ......., jud. Ilfov.

Obiectul contestației, transmisă prin poștă în data de 12.042017 și înregistrată la
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov sub nr. dddd/14.04.2017, îl constituie
Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/31.12.2016, emisă de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ilfov - Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea, comunicată în
28.02.2017, prin care s-au stabilit obligații de plată în sumă totală de x lei reprezentând
acccesorii aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care
realizează venituri din activități independente și persoanele care nu realizează venituri.

Constatând că, în speță, sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 269, art. 270 si art.
272 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscala, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București este investită să
soluționeze contestația formulată de doamna C.

Procedura fiind indeplinită s-a trecut la soluționarea contestației.

I. Prin adresa înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov sub nr.
dddd/14.04.2017 doamna C a formulat contestație împotriva Deciziei referitoare la obligațiile
de plată accesorii nr. dec/31.12.2016 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Ilfov - Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea și solicită anularea acesteia cu privire la suma de x lei
reprezentand accesorii aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoane care realizează venituri din activități independente și persoanele care nu realizează
venituri pentru următoarele motive:

Casa de asigurări de sănătate Ilfov a emis decizia de impunere din oficiu nr.
dec1/16.06.2014, prin care au fost stabilite CASS în sumă de y lei și decizia referitoare la
obligațiile de plată accesorii prin care s-au stabilit accesorii în sumă de z lei, decizii contestate
de contestatoare in instanță ce formează obiectul dosarului nr. DD/93/2015 aflat pe rolul
Curtea de Apel.

Decizia de impunere din oficiu nr. dec1/16.06.2014, privind suma de y lei este
nedatorată deoarece, potrivit art. 41, litera h), contribuabilii datorează CASS cu ocazia
transferului imobiliar, însă legiuitorul instituie și o exceptie de la obligația reținerii și plății CASS
prin art. 29627 alin (2).

În cazul în care contestatara ar avea de plată debitul stabilit prin decizia de impunere
din oficu nu ar trebui sa plătească dobânzi și penalități începând cu data de 17.06.2014
deoarece aceasta a intrat în posesia deciziei în data de 02.07.2014, astfel că aceasta nu
datorează accesorii până la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, organele fiscale
au stabilit în mod neîntemeiat ca obligații suplimentare de plată aceste accesorii.

În concluzie, contestatara solicită anularea Deciziei referitoare la obligațiile de plată
accesorii nr. dec/31.12.2016 și exonerarea de de la plata sumelor stabilite în sarcina sa.
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II. Prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/31.12.2016, emisă de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov - Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea au fost
stabilite obligații fiscale în sumă totală de x lei reprezentând accesorii aferente contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități
independente și persoanele care nu realizează venituri.

III. Luând în considerare motivele invocate de contestatara, documentele existente la
dosarul contestației, susținerile organelor fiscale, precum și actele normative în vigoare, se
rețin următoarele :

Cauza supusă soluţionării este dacă Decizia referitoare la obligațiile de plată
accesorii aferente obligațiilor fiscale nr. dec2/31.12.2016 a fost emisă de organele
fiscale emitente cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În fapt, prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/31.12.2016,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov - Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea au
stabilit obligații fiscale în sumă totală de x lei reprezentând accesorii aferente contribuției de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități
independente și persoanele care nu realizează venituri, pentru perioada 13.04.2016-
31.12.2016.

Baza accesoriilor o constituie Decizia de impunere din oficiu nr. dec1/16.06.2014 emisă
de Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, comunciată prin poștă cu confirmare de primire în data
de 02.07.2014, prin care au fost stabilite debite în sumă de y lei pentru perioada de raportare
2012 la un venit în sumă de w lei.

Pe rolul Curtea de Apel este înregistrată acțiunea impotriva deciziei de impunere din
oficiu emisa de CNAS Ilfov privind anularea acesteia, făcând obiectul dosarului DD/93/2015,
prin care s-a admis recursul, a fost casată în tot sentința recurată și rejudecând s-a respins
acțiunea ca neîntemeiată, ramasă definitivă prin Hotărârea nr. HHH/31.05.2017.

Contribuabila menționează în cadrul contestației că în măsura în care ar datora debitul
CASS nu datorează dobânzi de întârziere decât din data de 02.07.2014 când i-a fost
comunicată decizia de impunere din oficiu.

În drept, în ceea ce privește modalitatea de calcul a accesoriilor care fac obiectul
acestei contestații, sunt aplicabile prevederile art. 173 alin. (1) si alin. (2), art. 174 alin. (1) si art.
176 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

“Art. 173 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor
fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

(2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu
de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare
silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei
al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.”

“Art. 174 - (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

“Art. 176 - (1) Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. Dispoziţiile art. 174 alin. (2) - (4) şi art. 175 sunt aplicabile în mod
corespunzător.”
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Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la termenul de
scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează dobânzi/majorări de întârziere
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv şi respectiv, penalităţi de întârziere.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei transmise de organul fiscal și din
referatul cauzei rezultă următoarele:

- prin decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/31.12.2016, organul
fiscal a calculat accesorii în sumă de x lei pentru CASS stabilit de CNAS prin decizia de
impunere din oficiu dec1/12.04.2016 pentru perioada 13.04.2016-31.12.2016;

- doamna C a contestat în instanță decizia de impunere din oficiu nr. dec1/12.04.2016,
prin care au fost stabilite CASS în sumă de y lei, formând dosarul nr. DD/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov;

- prin Hotărârea Civilă nr. jjjj/2016 Tribunalul ilfov a admis acțiunea doamnei C și a
anulat decizia de impunere din oficiu nr. dec1/16.06.2014 emisă de CAS Ilfov;

- CNAS Ilfov a formulat recurs împotriva Sentinței civile nr. jjjj/2016 formând dosarul nr.
DD/93/2015*, iar prin Hotărârea nr. HHH/31.05.2017 a fost admis recursul, a casat în tot
sentința recurată și rejudecând a respins acțiunea ca neîntemeiată, ramasă definitivă;

- prin decizia de impunere din oficiu nr. dec1/16.06.2014 emisă de Casa de Asigurări de
Sănătate Ilfov au fost stabilite debite în sumă de y lei pentru perioada de raportare 2012 la un
venit în sumă de w lei, comunicată prin poștă cu confirmare de primire în data de 02.07.2014.

Motivarea contribuabilei cu privire la faptul că nu datorează dobânzi de întârziere decât
din data de 02.07.2014 când i-a fost comunicată decizia de impunere din oficiu, astfel că
accesoriile stabilite sunt nedatorate, este neîntemeiată având în vedere că prin decizia
referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/31.12.2016 au fost calculate accesorii pentru
perioada 13.04.2016-31.12.2016, respectiv, dupa data comunicării deciziei de impunere din
oficiu. Astfel, accesoriile calculate în sumă de x lei au fost corect stabilite, urmand să fie
respinsă contestația impotriva Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii nr.
dec/31.12.2016 ca neîntemeiată pentru această sumă.

Pentru considerentele aratate mai sus si în temeiul art. art. 173 alin. (1) si alin. (2), art.
174 alin. (1) si art. 176 alin. (1), art. 276 și art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, se:

DECIDE

Respinge ca neîntemeiată contestația formulată de doamna C împotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile de plată accesorii dec/31.12.2016, emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ilfov - Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea, prin care s-au stabilit accesorii
aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează
venituri din activități independente și persoanele care nu realizează venituri în sumă totală de
x lei.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi
contestată potrivit legii, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Ilfov.


