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D   E   C   I   Z   I   A     nr. 123/2015 
privind modul de soluţionare a contestaţiei depusă de dl. X înregistrată la AJFP 
Hunedoara sub nr. .... si la DGRFP Timisoara sub nr....  
 
 
     Direcţia generala regionala a finanţelor publice Timişoara, a fost sesizata de 
AJFP Hunedoara cu adresa nr......asupra contestaţiei formulată de dl. X 
domiciliat in Deva, str.... judetul Hunedoara, împotriva Deciziei nr.... 
referitoare la obligatii de plata accesorii in suma de ... lei, emisa de AJFP 
Hunedoara. 
     Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, fiind inregistrata la 
AJFP Hunedoara sub nr. ..., fata de data comunicarii Deciziei contestate, ... , 
potrivit copiei confirmarii de primire atasata la dosarul cauzei. 
        Constatând că în speţa sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, art.206 
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara este 
investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
  I.Prin contestatia formulata petentul solicita anularea deciziei de accesorii, 
motivat de faptul ca si-a achitat platile trimestriale aferente anului 2014 
reprezentand CASS, cuprinse in decizia nr. .... 
  
 II. Prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ...., organele fiscale 
din cadrul AJFP Hunedoara au calculat pe perioada ... , dobanzi si penalitati de 
intarziere in suma de ... lei, aferente platii cu intarziere a debitelor reprezentand 
CASS datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente. 
 
  III.  Având în vedere susţinerile contestatorului, constatările organelor fiscale 
şi actele normative invocate, se reţin următoarele: 
     Dl. X are domiciliul in Deva, str...., judetul Hunedoara , CNP ... 
    Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea emiterii Deciziei 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... in suma de ... lei, in conditiile in 
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care argumentele petentului nu sunt de natura a schimba situatia de fapt fiscala 
care a dus la calculul accesoriilor. 
    In fapt, prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ...., 
organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat, pentru perioada 
26.03.2014-31.12.2014, dobanzi si penalitati, in suma de ...   lei, aferente platii 
cu intarziere  a debitelor reprezentand CASS datorate de persoane care 
realizeaza venituri din activitati independente. 
   Prin contestatie, petentul sustine ca si-a achitat platile trimestriale aferente 
anului 2014 reprezentand CASS, anexand ordine de plata si extrase de cont. 
   Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se retin urmatoarele: 
   Prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr ...., organele fiscale 
din cadrul AJFP Hunedoara au calculat, pentru perioada ..., dobanzi si 
penalitati, in suma de ... lei, aferente platii cu intarziere  a debitelor 
reprezentand CASS datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati 
independente. 
    Potrivit prevederilor art.V din OUG 125/ 2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  
 “ (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a 
contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la 
cap. II şi III  din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 
    (2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor 
fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie - 
30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, 
pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care 
s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei 
specifice aplicabile fiecărei perioade. 
     (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau 
organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III  din titlul IX^2 al Codului fiscal, 
stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se 
face până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, 
pe baza protocolului de predare-primire şi a următoarelor documente: 
    a) înscrisuri în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate 
până la data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii; 
    b) situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până de data de 30 iunie 2012 
şi neîncasate până la aceeaşi dată; 
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite 
pentru anul 2012; 
    d) orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor 
datorate. 
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    (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor 
prevăzute la alin. (4) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor 
publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 
sănătăţii, în termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de 
urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
     Potrivit situatiei analitice debite-plati-solduri , existenta la nivelul AJFP 
Hunedoara, la categoria de obligatie “ contributii de asigurari sociale de 
sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati 
independente si persoanele care nu realizeaza venituri” , Casa de Sanatate a 
jud.Hunedoara a transmis electronic in data de 25.04.2013 suma de .... lei 
reprezentand obligatii de plata de natura CASS,  stabilita prin Decizia de 
impunere din oficiu nr. ...., comunicata contribuabilului in data de ..... 
    Pentru neachitarea in termen a acestei sume au fost calculate accesorii in 
suma de .... lei, prin decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ...., 
contestata de contribuabil si respinsa prin Decizia nr. .... emisa de DGRFP 
Timisoara. 
     Cu OP nr....., petentul achita debitul de ... lei stabilit de  Casa de Sanatate a 
jud.Hunedoara . 
     Prin Decizia de impunere de plati anticipate pentru anul 2014 nr. ...., AJFP 
Hunedoara stabileste plati anticipate cu titlu de CASS pentru anul 2014 in 
suma de .... lei (.... lei/trim), comunicata contribuabilului in data de 
25.03.2014; 
     Desi suma de .... lei este achitata de contribuabil trimestrial, la termenele 
scadente, aceasta a stins obligatii de plata mai vechi, de acelasi tip,potrivit 
prevederilor art.115 „Ordinea stingerii datoriilor” din OG 92/2003 R, cu 
modificarile si completarile ulterioare:  
  „ (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. 
(2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, 
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe 
care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor 
art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, 
de drept, în următoarea ordine: 
   b) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile 
fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin 
dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1); 
    (2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 
    a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale…” 
      Asa dupa cum  rezulta din textul mai-sus citat, desi petentul a efectuat 
platile reprezentand rate trimestriale pentru contributia la asigurarile sociale de 
stat aferenta anului 2014, aceste plati nu au stins debitele constituite prin 
Decizia de plati anticipate pentru anul 2014 nr. .... emisa de AJFP Hunedoara, 
ci au stins acelasi tip de obligatie bugetara mai vechi, existent in evidenta 
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organului fiscal, respectiv obligatia  preluata de la Casa de Sanatate a 
jud.Hunedoara in suma de ... lei . 
     Astfel, pentru plata cu intarziere a CASS, decontarile facandu-se partial din 
suma de .... lei si partial din CASS reprezentand plati anticipate pe anul 2014  
in suma de ...lei, au fost calculate accesorii, in suma de ....lei, conform 
prevederilor Codului de procedura fiscala: 
“ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere. 
  ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la 
scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
  ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 
    (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.” 
    Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care suma de ... lei reprezinta  
accesorii debitului datorat, precum şi principiului de drept potrivit căruia 
accesoriul urmează principalul, ea este datorata de petent si este corect 
stabilita de organele fiscale . 
     In speta se vor aplica prevederile art.216 alin.1 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, „(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respinsă”, coroborat cu prevederile pct.11.1 din O.P.A.N.A.F. 
nr.450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care 
precizează: “11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 
   a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 
prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; 
 
     Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală in baza 
referatului nr. ... ,se 
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                                       D  E  C  I  D  E : 
 
    1. Respingerea, ca neintemeiata, a contestaţiei formulată de dl. X împotriva 
Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. .... referitoare la obligatii 
de plata accesorii in suma de ... lei.      
     2. Prezenta decizie se comunica la: 
        - X , domiciliat in Deva, str...., judetul Hunedoara. 
        - DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara. 
    3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 

 
 

  DIRECTOR GENERAL, 
… 

 
 
 
 
 


