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DECIZIA NR 74/2021

 privind soluționarea contestației formulate de  domnul .............................., înregistrată

la DGRFP Timișoara sub nr. TMR-DGR ........./02.09.2020

          

      Serviciul soluționare contestații din cadrul DGRFP Timișoara a fost sesizat de AJFP
Timiș  –  Serviicul   Evidență  Plătitor  Persoane  Fizice,  prin  adresa  nr.
.........................../01.09.2020,  înregistrată   la  DGRFP Timișoara  –  Serviciul  soluționare
contestații  sub  nr.  TMR-DGR ........./02.09.2020,  cu  privire  la  contestația  formulată  de
domnul  ..............................,  având  CNP  ..........................,  cu  domiciliul   în
localitatea  ..................................................,  cu  domiciliul  procedural  ales  la  Cabinet  de
avocat ..............................................................................................................................

Contestația este semnată de doamna avocat ........................................, în calitate
de  împuternicit,  a  cărei  imputernicire  avocațială  nr.  ........................se  află  atașată  la
dosarul cauzei.

Acțiunea în procedura prealabilă a fost formulată împotriva:
-  Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii  reprezentând dobânzi  și

penalități de întârziere nr .............................................;
- Certificatului de atestare fiscală nr. ..............................;

           - Documentului CASS nr. ................................;
           - Documentului CAS nr................................;
           - Documentului CAS nr................................;
           - Deciziei de plăți anticipate nr................................;
           - Tuturor actelor de executare silită emise în baza deciziilor mai sus menționate.
 

Prin  Decizia  referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și
penalități  de  întârziere  nr  ............................................., s-au  stabilit  accesorii  în  sumă
totală de ............ lei, reprezentand:

- dobanzi calculate la sursa 63 ,,Diferente de impozit anual de regularizat" în sumă
de .........lei;

- dobanzi calculate la sursa sursa 86 ,,TVA" în sumă ................lei;

- dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de asigurări sociale de sănătate datorate
de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti  independente  si  persoanele  care  nu
realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

- dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib. de asigurări sociale datorate de pers.
care realizează venituri din activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în
sumă de....lei.
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Prin  Certificatul  de  atestare  fiscală  nr...............................  s-a  certificat  situaţia
fiscală a contribuabilului, respectiv s-au certificat creanţe fiscale exigibile în valoare
de .............lei din care, creanțe fiscale principale   în sumă totală de .............lei (taxa pe
valoarea adăugată în  sumă de .............lei  și  impozit  pe venit  în  sumă de .............)  și
creanțe fiscale accesorii în sumă de .............lei, cu ocazia transferului dosarului fiscal de la
Administrația  Finanțelor  Publice  Hunedoara  la  Administrația  Județeană  a  Finanțelor
Publice Timiș. 

Prin Documentul CASS nr. ................................ au fost transferate electronic de  la
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara  către ANAF, obligații fiscale neachitate în sumă
de  ........lei din care a fost compensată suma de .........lei, rămânând un debit neachitat
de ......... lei.

Prin Documentele CAS nr................/10.05.2010  și  nr................................  au fost
preluate electronic de către ANAF de la Casa de Pensii a Județului Hunedoara, contribuții
de asigurări sociale datorate și neachitate în sumă de .........lei, stabilite în baza Declarației
de asigurare nr........../23.05.2005, conform Legii 19/2000. Din această sumă a fost stinsă
suma de ...... lei, rămânând de achitat suma de .........lei.

Prin  Documentul  CAS  nr................................  în  baza  aceleiași  declarații  de
asigurare au fost stabilite în sarcina contribuabilului obligații  reprezentând contribuții  de
asigurări  sociale de stat  în sumă de  .........lei,  din care achitată .........lei,  rămânând de
achitat suma de ..... lei .  

Petentul solicită anularea tuturor documentelor mai sus enumerate.

        Față  de  data  comunicării  Deciziei  referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii
reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr ............................................. respectiv
22.03.2020 (conform  adresei  nr....................../28.03.2020),  acțiunea  în  procedura
prealabilă a fost formulată în termenul prevăzut de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, fiind depusă
în data de 28.04.2020.

Constatând ca în speță sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 268, art. 269, art.
270 alin. (1)  și art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, Serviciul Soluționare Contestații din cadrul Direcției
Generale  Regionale  a  Finanțelor  Publice  Timișoara  este  legal  investit  să  se  pronunțe
asupra contestației formulate de domnul ...............................
     

I. Domnul  ..............................  a  formulat  contestație  prin  care  solicită  anularea
următoarelor acte administrative:
- Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr .............................................;
-  Deciziei de impunere nr. ..............................;
- doc. CASS nr ................./29.08 2013;
- doc CASS nr ............/10.05.2010;
-  doc CASS nr ........./01.05.2005; 
- deciziei de impunere plăţi anticipate nr ...............................;
- tuturor actelor de executare silită emise în baza deciziilor mai sus menţionate;
din următoarele motive:

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679



                                                                                  www.anaf.ro

3

     În fapt, a luat la cunoştinţă, în data de 09.03.2020, cu ocazia studierii conţinutului
Spaţiului    Privat Virtual , de pe portalul ANAF, de decizia referitoare la obligațiile fiscale
accesorii nr ..............................................
       Decizia nr ............................................. cuprinde 5 titluri de creanţă (documente prin
care  s-a  individualizat  suma  de  plată),  menţionate  în  anexa  la
decizie:..............................,................................,............/10.05.2010,.........3/01.05.2005
şi ......../01.07.2012.
       În  ce  priveşte  decizia  de  impunere  nr.  ..............................,  acest  presupus  act
administrativ fiscal nu există,  el  nereprezentând un titlu de creanţă şi  nefiind niciodată
comunicat  dumnealui,  conform  celor  menţionate  de  însăşi  ANAF  prin  adresa  nr
........../27.05.2019, depusă în dosarul nr. ....../..../2019 al Judecătoriei Timişoara. Titlul de
creanţă neexistând, accesoriile calculate în baza acestuia sunt lovite de nulitate. Mai mult
decât atât, se impune anularea şi ştergerea din evidenţele fiscale a deciziei de impunere
nr .............................., acest act administrativ fiscal neexistând.
    În ce priveşte doc CASS nr. ................................, nu cunoaște conţinutul acestui
document,  el  nefiindu-i  comunicat  niciodată.  Prin sentinţa civilă nr ........../30.04.2014 a
Judecătoriei  Timişoara,  definitivă  prin  decizia  civilă  nr  ......../01.07.2015  a  Tribunalului
Timiș în dosarul ......../... /2014 al Judecătoriei Timişoara, atât instanţa de fond, cât şi cea
de apel reţin în cuprinsul motivării că documentul ................................  nu este opozabil
dumnealui,  el  nefiindu-i  comunicat.  În  plus,  Decizia  civilă  nr  ..././....  din  07.04.2015  a
Tribunalului  Hunedoara, în dosar nr ........../...../....  al  Judecătoriei  Hunedoara, anulează
toate  actele  şi  formele  de  executare  silită  efectuate  de  ANAF  împotriva  dumnealui,
începând din 18.07.2013 până la data de 07.04.2015. Aşadar titlul de creanță nefiindu-i
opozabil,  nici  accesoriile  calculate  în  baza  lui  nu-i  sunt  opozabile.
Mai  mult  decât  atât,  se  impune  anularea  şi  ştergerea  din  evidenţele  fiscale  a  doc
CASS ................................, fiind constatată pe cale judectorească inopozabilitatea acestui
document faţă de dumnealui.

         În  ce priveşte doc CASS nr ............/10.05.2010, acest presupus titlu de creanţă nu
i-a fost niciodată comunicat. Având în vedere data presupusului titlu de creanţă, respectiv
2010,  apreciază  că  presupusele  creanţe  din  acest  titlu  sunt  demult  prescrise,  asupra
acestora nemaiputând fii calculate accesorii după 10 ani. Mai mult decât atât, se impune
anularea şi ştergerea din evidenţele fiscale a doc CASS nr ............/10.05.2010.

În ce priveşte doc CASS nr ........./01.05.2005, acest presupus titlu de creanţă nu i-a
fost niciodată comunicat.  Având în vedere data presupusului  titlu de creanţă, respectiv
2005,  apreciază  că  presupusele  creanţe  din  acest  titlu  sunt  demult  prescrise,  asupra
acestora nemaiputând fii calculate accesorii după 15 ani. Mai mult decât atât, se impune
anularea şi ştergerea din evidenţele fiscale a doc CASS nr .........3/01.05.2005.

În ce priveşte  decizia  de  impunere  plăţi  anticipate  nr  ...............................,  acest
presupus  titlu  de  creanţă  nu  i-a  fost  niciodată  comunicat.  Având  în  vedere  data
presupusului titlu de creanţă, respectiv 2012, apreciază că presupusele creanţe din acest
titlu sunt demult prescrise, asupra acestora nemaiputând fii calculate accesorii după 8 ani.
Mai muIt decât atât, se impune anularea şi ştergerea din evidenţele fiscale a deciziei de
impunere plăţi anticipate nr. ................................

În toate dosarele la care a făcut referire, ANAF a  fost parte, fiindu-i comunicate
hotărârile judecătoreşti, şi prin urmare opozabile.

Anexează prezentei:
-Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr. ......................../31.12.2019;
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- adresa ANAF nr. ........../27.05.2019;
- împuternicire avocaţială.

    II. A. Certificatul de atestare fiscală  nr............................... a fost emis de Serviciul
Fiscal Municipal Hunedoara, la cererea petentului, cu ocazia transferului dosarului fiscal
de la  Administrația Finanțelor Publice Hunedoara la Administrația Județeană a Finanțelor
Publice  Timiș  certificandu-se  obligații  fiscale  totale  în  sumă  de  .............lei,  din
care .............lei obligații fiscale principale și  lei obligații fiscale accesorii.

      B. Potrivit Protocolului - cadru de predare - primire a documentelor şi informatiilor
privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.II şi III
din  Titlul  IX  al  Codului  fiscal,  aprobat  prin  Ordinului  comun  al  Ministerului  Finantelor
Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.
806/608/934/06.06.2012, prin Documentul CASS ................................ au fost transferate
electronic  către  ANAF  de la  Casa de Asigurări  de Sănătate Hunedoara,  obligații
fiscale principale restante la data de 30.06.2012 în sumă totală de ........lei.

     C. Potrivit Protocolului - cadru de predare - primire a documentelor şi informatiilor
privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.II şi III
din  Titlul  IX  al  Codului  fiscal,  aprobat  prin  Ordinului  comun  al  Ministerului  Finantelor
Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.
806/608/934/06.06.2012,  prin   Documentul  nr  ............/10.05.2010,  au fost  transferate
electronic către  ANAF de la   Casa de Pensii  a  Jud.  Hunedoara  contribuții  sociale
datorate și neachitate în sumă totală de .........lei.

   D.  Documentul   CAS  .........3/01.05.2005  reprezintă  propria  Declarație  de
asigurări   conform  Legii 19/2000, depusă de către petent în data de   23.05.2005 la
Casa de Pensii   a Județului  Hunedoara sub nr. .........,  reprezentând contribuții  sociale
datorate în baza declarației   depuse.

  E.  Documentul  CAS  ...............................  reprezintă   aceeasi  Declarație  de
asigurări  nr. ........./23.05.2005, conform Legii 19/2020 în baza  căreia  AJFP Timiș a
operat o obligație reprezentând CAS în sumă totală de  .........lei.

F. Prin  Decizia  referitoare  la  obligații  fiscale  accesorii  reprezentînd  dobânzi  și
penalități  de  întârziere,  Administrația  Județeană  a  Finanțelor  Publice  Timiș,  în  temeiul
art.98 lit.c) și art.173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadență de către
debitor a obligațiilor fiscale principale a stabilit în sarcina petentului dobânzi în sumă totală
de ............ lei.

III.  A. Referitor  la  solicitarea de anulare  a  Certificatului  de atestare  fiscală
nr..............................., cauza supusă soluţionării este dacă  D.G.R.F.P.Timișoara prin
Serviciul  de soluţionare a contestaţiilor  are competenţa materială de a soluţiona
acest capăt de cerere în condiţiile în care prin Certificatul de atestare fiscală a fost
transferat la dosarul fiscal de la Administrația Finanțelor Publice Hunedoara la AJFP
Timiș.
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       În fapt, actul administrativ nr............................... reprezintă Certificatul de atestare
fiscală  nr...............................  întocmit  cu  ocazia  transferului  dosarului  fiscal  de  la
Administrația  Finanțelor  Publice  Hunedoara  la  Administrația  Județeană  a  Finanțelor
Publice Timiș, comunicat petentului de către AFP Hunedoara, certificand obligații fiscale
totale în sumă de .............lei, din care .............lei obligații fiscale principale și ............. lei
obligații  fiscale  accesorii,   deoarece  petentul  și-a  schimbat  domiciliul  la  Giroc,  județul
Timiș, trecând în competența de administrare a A.J.F.P.Timiș.

   In drept,  potrivit prevederilor art. 93 și art.  98 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala:

,,ART. 93 
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
(1)  Stabilirea  creanțelor  fiscale  reprezintă  activitatea  de  determinare  a  materiei

impozabile, de calculare a bazei de impozitare și a creanțelor fiscale.
(2) Creanțele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declarație de impunere, in condițiile art. 95 alin. (4) si art. 102 alin. (2);
b)  prin  decizie  de  impunere  emisa  de  organul  fiscal,  in  celelalte  cazuri.
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile si in cazurile in care creanțele fiscale sunt

scutite la plata conform reglementarilor legale, precum si in cazul unei rambursări de taxa
pe valoarea adăugata.”

,, ART. 98
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Sunt  asimilate  deciziilor  de  impunere  si  următoarele  acte  administrative  fiscale:
a)  deciziile  privind  soluționarea  cererilor  de  rambursare  de  taxa  pe  valoarea

adăugata si deciziile privind soluționarea cererilor de restituiri de creanțe fiscale;
b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;
c) deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare.”
Potrivit art. 107 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala:
,,ART. 107  
Forma si conținutul contestației
(…)  (2)  Obiectul  contestației  îl  constituie  numai  sumele  si  masurile  stabilite  si

înscrise de organul fiscal in titlul de creanța sau in actul administrativ fiscal atacat.”
Fata de aceste prevederi legale se retine ca prin Codul de procedura fiscala s-a

prevăzut  in  mod expres categoria  de acte administrative fiscale prin care se stabilesc
obligații suplimentare, respectiv decizia de impunere care constituie titlu de creanța prin
care se pot stabili obligații fiscale in sarcina contribuabilei.

Se  mai  retine  ca,  potrivit  art.  268  din   Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedura fiscala: 

,,ART. 268  
Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de creanța, precum si împotriva altor acte administrative fiscale

se poate formula contestație potrivit prezentului titlu. Contestația este o cale administrativa
de atac si nu înlătura dreptul la acțiune al celui care se considera lezat in drepturile sale
printr-un act administrativ fiscal.”. 

Incidente  speței  în  cauză,  sunt  și  dispozițiile Ordinului  nr.  752/2006  privind
aprobarea  procedurii  de  eliberare  a  certificatului  de  atestare  fiscală  pentru  persoane
juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului
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acestora(  cu  modificările  și  completările  ulterioare-  valabil  în  momentul  eliberării
certificatului  care la Cap.I Art.1 alin.(1) lit.c) prevede următoarele: 

„Art.1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate   de 
contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a 
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în 
continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:
c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor 
fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege;"

 Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea
legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale, iar
actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiinţat în condiţiile prezentului cod.

Actele  atacate  prin  acţiunea  introductivă  nu  se  circumscriu  noţiunii  de  act
administrativ fiscal.

Astfel,  certificatul  de  atestare  fiscală  se  emite  de  organul  fiscal  competent,  la
solicitarea contribuabilului şi se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa de plătitor
a organului  fiscal  competent şi  cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în
prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

În certificatul de atestare se menţionează creanţele fiscale exigibile, cu termene de
plată expirate până la data de întâi a lunii următoare emiterii acestuia.

Or, aşa cum rezultă din cele arătate mai sus, prin certificatul de atestare fiscală se
certifică situaţia fiscală a contribuabilului,  respectiv se certifică creanţe fiscale exigibile,
astfel încât actul în cauză nu dă naştere, nu modifică sau stinge raporturi juridice. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile Ordinului nr. 1553 din 15 septembrie 2006 emis de
ministrul  finanţelor  publice,  de  aprobare  a  Deciziei  Comisiei  fiscale  nr.  6/2006,  ordin
publicat în M.O. nr. 836/11 octombrie 2006, conform cărora certificatul de atestare fiscală
este  un  act  emis  de  organul  fiscal  competent,  care  atestă  creanţele  fiscale  exigibile
datorate de o persoană fizică sau juridică la o anumită dată şi care nu stabileşte, modifică
ori stinge drepturi şi obligaţii fiscale.

   Prin urmare, având în vedere dispoziţiile legale imperative citate mai sus şi întrucât
Certificatul  de  atestare  fiscală  este  folosit   la  transferul  sumelor  existente  în  evidența
fiscală a AFP Hunedoara   cu ocazia schimbării  domiciliului de la Hunedoara la Giroc,
Jud.Timiș,  se  reţine  că  Serviciul  de  Soluționare  a  Contestațiilor  din  cadrul  D.G.R.F.P.
Timișoara nu are competenţa de soluţionare a contestaţiei având ca obiect Certificatul de
atestare fiscală,  acesta intrând în competenţa organelor fiscale emitente ale actului
administrativ fiscal contestat, în conformitate cu prevederile art.272 alin.(6) din Legea
nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,care stipulează:

“(6)  Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscal  decât  cele
prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către organele fiscale emitente.”

Totodată,  pct. 5.1, 5.3. şi 5.5. din O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015  privind aprobarea
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală:

“5.1.  Actele  administrative  fiscale  care  intră  în  competenţa  de  soluţionare  a
organelor specializate prevăzute la art. 272 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt
cele prevăzute expres şi limitativ de lege.
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5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevăzute la art. 272 alin. (6) din Codul de
procedură  fiscală,  se  înţelege  actele  administrative  fiscale  emise  de  organele  fiscale
competente, altele decât cele stipulate expres şi limitativ la art. 272 alin. (1) din Codul de
procedură  fiscală  şi  pentru  care  competenţa  de  soluţionare  a  contestaţiilor  aparţine
organelor fiscale emitente.

5.5.  Competenţa  de  soluţionare  este  dată  de  natura  actului  administrativ  fiscal
atacat, calitatea contestatarei, categoria organului fiscal emitent al actului atacat sau de
cuantumul  total  al  sumelor  contestate,  reprezentând  impozite,  taxe,  contribuţii,  datorie
vamală  stabilite  de  plată  de  către  organul  fiscal,  accesorii  ale  acestora,  precum şi  al
diminuării pierderii fiscale.”

În  consecinţă,  în  ceea  ce  privește  Certificatul  de  atestare  fiscală
nr..............................., competenţa de soluţionare a contestaţiei pentru acest capăt de
cerere aparţine Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, în calitate
de organ fiscal emitent al acestuia, astfel că Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul
D.G.R.F.P. Timisoara a transmis Administrației Județeane a Finanțelor Publice Hunedoara
spre  legală  soluționare  acest  capăt  de  cerere  din  contestaţia  formulată  de
domnul .............................. (adresa nr. TMR_DGR ........./23.10.2020).

Drept urmare, AJFP Hunedoara a soluționat contestația privind acest capăt de
cerere și a transmis  Decizia de soluționare nr............/04.11.2020, prin care a dispus
respingerea  contestației  formulate  împotriva Certificatului  de  atestare  fiscală
nr............................... .

B.  Referitor  la  Documentul  CASS  ................./29.08.2013,  cauza  supusă
soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se
poate investi cu soluţionarea contestaţiei cu privire la obligațiile în sumă de ........lei
reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate stabilite la nivelul anului
2008  (TRIM  III  ȘI  IV),  în  condițiile  în  care  pentru  perioada  anterioară  datei  de
30.06.2012,  competența  soluționării  contestațiilor  revine  Casei  de  Asigurări  de
Sănătate.

În fapt, conform celor înscrise în referatul cu propuneri de soluționare a contestației
de către AJFP Timiș, potrivit Protocolului - cadru de predare - primire a documentelor şi
informatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute
la cap.II şi III din Titlul IX al Codului fiscal, aprobat prin Ordinului comun al Ministerului
Finantelor Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale nr. 806/608/934/06.06.2012, p  rin Documentul CASS ................................   au fost
transferate  electronic  către ANAF  de la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara
obligații fiscale principale restante la data de 30.06.2012 în sumă totală de ........lei.

Obligaţiile de plata CASS în suma de ........Iei au fost declarate de petent în baza
declaraţiei  depuse  pentru  anului  2008  la  Casa  de  Asigurări  de  sănătate  Hunedoara,
conform prevederilor specifice, aplicabile în anul 2008.
    

În  drept,  potrivit  prevederilor  art.272  alin.(1)  şi  alin.(9)  din  Legea  nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

“Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative

fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în
conformitate cu legislaţia în  materie vamală,  a măsurii  de diminuare a pierderii  fiscale
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stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,  precum  şi  împotriva  deciziei  de  reverificare  se
soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(...) (9) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscal emise de alte
autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către
aceste autorităţi”

În ceea ce privește transferarea competenței de administrare a contribuțiilor sociale
datorate de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, prin art.V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, au fost stabilite următoarele:

“Art.V. – (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.

(...) (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul efectuării inspecţiei fiscale
pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012,stabilirea contribuţiilor sociale, precum
şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea
revin organelor fiscale prevăzute la alin.(1).

(...) (10)  Pentru  litigiile  având  ca  obiect  contestaţiile  la  executarea  silită  sau
contestaţiile  împotriva  actelor  prin  care  se  dispun  şi  se  duc  la  îndeplinire  măsurile
asigurătorii,  precum şi  în  cazul  litigiilor  ce  privesc  procedurile  de  insolvenţă,  aferente
creanţelor prevăzute la alin.(4),Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se subrogă în
toate  drepturile  şi  obligaţiile  procesuale  caselor  de  asigurări  sociale  şi  dobândeşte
calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele şi
cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,indiferent de faza de judecată”.

Potrivit  pct.3.1  din  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.3.741/2015  privind  aprobarea
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală:

“Contestaţia  se  depune  la  organul  fiscal  emitent  al  actului  administrativ  fiscal
contestat.”

 Prin  urmare,  organul  de  soluționare  a  contestației  din  cadrul  Direcţiei  Generale
Regionale a Finanţelor Publice Timișoara nu este competent să se pronunțe cu privire la
titlurile  de  creanță  emise  de  Casa  Naţională  de  Asigurări  de  Sănătate,  referitoare  la
obligațiile  de  plată  datorate  pentru  perioada  anterioară  datei  de  30.06.2012,  întrucât
competența de administrare a contribuțiilor sociale datorate de către persoanele fizice,
pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum și
perioadei  1  ianuarie  -  30  iunie  2012  și,  totodată,  competența  pentru  soluționarea
contestațiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor
de asigurări sociale,de sănătate potrivit legislației specifice aplicabile fiecărei perioade.

Din  cele  ce  preced,  se  constată  că  Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor
Publice Timişoara nu are competenţa materială de a soluţiona contestaţia formulată
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de domnul ..............................  împotriva contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
aferent anului 2008 în sumă de ........lei, individualizată prin Documentul CASS ................./
29.08.2013, aceasta aparţinând Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

Serviciul de Soluționare Contestații 1 din cadrul DGRFP Timișoara cu adresa nr.
TMR_DGR ........./23.10.2020 a transmis  la C.J.A.S. Hunedoara, dosarul contestației în
vederea soluționării acestui capăt ce cerere.

Până la data prezentei C.J.A.S Hunedoara nu a dat curs solicitării noastre și nu a
transmis  Decizia  de  soluționare,  motiv  pentru  care  SSC1  a  revenit  la  adresa
inițială și a solicitat din nou transmiterea deciziei de soluționare . 
     

C. Referitor la Documentul CAS ............/10.05.2010, cauza supusă soluţionării
este  dacă  Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Timişoara  se  poate
investi  cu  soluţionarea  contestaţiei  cu  privire  la  obligațiile  în  sumă  de  .........lei
reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat stabilite la nivelul anilor 2009,
2010, 2011 si 2012 (iunie 2012), în condițiile în care pentru perioada anterioară datei
de  30.06.2012,  competența  soluționării  contestațiilor  revine  Casei  de  Pensii  a
Județului Hunedoara.

       În fapt, conform celor inscrise in referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei
transmis de AJFP Timis, petentul a depus la data de 23.05.2005 declaraţia de asigurare
nr. ........., conform Legii nr. 19/2000  pentru un venit minim lunar de 310 lei, la Casa de
Pensii a Judeţului Hunedoara. 

Potrivit  Protocolului  -  cadru  de  predare  -  primire  a  documentelor  şi  privind
contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.II şi III din
Titlul IX al Codului fiscal, aprobat prin Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice, al
Ministerului  Sanatatii  si  al  Ministerului  Muncii,  Familiei  si  Protectiei  Sociale  nr.
806/608/934/06.06.2012,  prin  Documentul  CAS ............/10.05.2010  au  fost  transferate
electronic  către ANAF  de la Casa de Pensii a Jud. Hunedoara, obligații fiscale principale
restante la data de 30.06.2012 în sumă totală de .........lei.
   
    În  drept,  potrivit  prevederilor  art.272  alin.(1)  şi  alin.(9)  din  Legea  nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

“Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative

fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în
conformitate cu legislaţia în  materie vamală,  a măsurii  de diminuare a pierderii  fiscale
stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,  precum  şi  împotriva  deciziei  de  reverificare  se
soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(...) (9) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscal emise de alte
autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către
aceste autorităţi”

În ceea ce privește transferarea competenței de administrare a contribuțiilor sociale
datorate de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, prin art.V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, au fost stabilite următoarele:

“Art.V. – (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.
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(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.

(...) (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul efectuării inspecţiei fiscale
pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012,stabilirea contribuţiilor sociale, precum
şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea
revin organelor fiscale prevăzute la alin.(1).

(...) (10)  Pentru  litigiile  având  ca  obiect  contestaţiile  la  executarea  silită  sau
contestaţiile  împotriva  actelor  prin  care  se  dispun  şi  se  duc  la  îndeplinire  măsurile
asigurătorii,  precum şi  în  cazul  litigiilor  ce  privesc  procedurile  de  insolvenţă,  aferente
creanţelor prevăzute la alin.(4),Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se subrogă în
toate  drepturile  şi  obligaţiile  procesuale  caselor  de  asigurări  sociale  şi  dobândeşte
calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele şi
cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,indiferent de faza de judecată”.
iar,  potrivit  pct.3.1  din  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.3.741/2015  privind  aprobarea
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală:

“Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
contestat.”
  

Prin  urmare,  organul  de  soluționare  a  contestației  din  cadrul  Direcţiei  Generale
Regionale a Finanţelor Publice Timișoara nu este competent să se pronunțe cu privire la
titlurile  de  creanță  emise  de  Casa  de  Pensii  a  Județului  Hunedoara,  referitoare  la
obligațiile  de  plată  datorate  pentru  perioada  anterioară  datei  de  30.06.2012,  întrucât
competența de administrare a contribuțiilor sociale datorate de către persoanele fizice,
pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum și
perioadei  1  ianuarie  -  30  iunie  2012  și,  totodată,competența  pentru  soluționarea
contestațiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor
de pensii potrivit legislației specifice aplicabile fiecărei perioade.

Din  cele  ce  preced,  se  constată  că  Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor
Publice Timişoara nu are competenţa materială de a soluţiona contestaţia formulată
de domnul ..............................  împotriva contribuţiilor de asigurări sociale de stat aferente
anilor 2009, 2010, 2011 si 2012 în sumă de .........lei, ca urmare a depunerii declaraţiei de
asigurare  conform  Legii  nr.19/2000,  individualizată  prin  Documentul  CAS
............/10.05.2010, aceasta  aparţinând Casei  de  Pensii  a  județului  Hunedoara,
conform legislaţiei în vigoare.

Serviciul de Soluționare Contestații 1 din cadrul DGRFP Timișoara cu adresa nr.
TMR_DGR ........./23.10.2020 a transmis  la C.J.P  Hunedoara, dosarul contestației în
vederea soluționării acestui capăt ce cerere.

Până la data prezentei C.J.P Hunedoara nu a dat curs solicitării noastre și nu a
transmis  Decizia  de  soluționare  ,motiv  pentru  care  SSC1  a  revenit  la  adresa
inițială și a solicitat din nou transmiterea deciziei de soluționare . 
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D.  Referitor  la  documentul   CAS  .........3/01.05.2005  si  la  Documentul
CAS  ..............................., cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  Direcţia  Generală
Regională  a  Finanţelor  Publice  Timişoara  se  poate  investi  cu  soluţionarea
contestaţiei  în condițiile  în  care acest document reprezintă propria Declarație  de
asigurări   conform  Legii 19/2000 depusă de către petent în data de   23.05.2005 la
Casa de Pensii  a Județului Hunedoara sub nr. ..........

        În  fapt, Documentul   CAS  .........3/01.05.2005   si  Documentul
CAS ............................... reprezintă, conform celor înscrise de AJFP Timis in referatul cu
propuneri de solutionare a contestatiei, propria Declarație de asigurări   conform  Legii
19/2000, depusă de către petent în data de   23.05.2005 la Casa de Pensii  a Județului
Hunedoara  sub nr.  .........,  reprezentând contribuții  sociale  datorate  în  baza declarației
depuse.

În  drept,  potrivit  prevederilor  art.272  alin.(1)  şi  alin.(9)  din  Legea  nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

“Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative

fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în
conformitate cu legislaţia în  materie vamală,  a măsurii  de diminuare a pierderii  fiscale
stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,  precum  şi  împotriva  deciziei  de  reverificare  se
soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(...) (9) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscal emise de alte
autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către
aceste autorităţi”

În ceea ce privește transferarea competenței de administrare a contribuțiilor sociale
datorate de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, prin art.V din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, au fost stabilite următoarele:

“Art.V. – (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.

(...) (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul efectuării inspecţiei fiscale
pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012,stabilirea contribuţiilor sociale, precum
şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea
revin organelor fiscale prevăzute la alin.(1).

(...) (10)  Pentru  litigiile  având  ca  obiect  contestaţiile  la  executarea  silită  sau
contestaţiile  împotriva  actelor  prin  care  se  dispun  şi  se  duc  la  îndeplinire  măsurile
asigurătorii,  precum şi  în  cazul  litigiilor  ce  privesc  procedurile  de  insolvenţă,  aferente
creanţelor prevăzute la alin.(4),Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se subrogă în
toate  drepturile  şi  obligaţiile  procesuale  caselor  de  asigurări  sociale  şi  dobândeşte
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calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele şi
cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,indiferent de faza de judecată”.
iar,  potrivit  pct.3.1  din  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.3.741/2015  privind  aprobarea
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală:

“Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
contestat.”

  
Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Protocolului cadru aprobat prin
Ordinul  comun  806/608/934/2012,  Casa  Naţională  de  Pensii  Publice,  prin  organele
competente  ale  acesteia  care  efectuează  predarea,  răspunde  de  valabilitatea,
realitatea,  actualitatea  datelor  şi  documentelor  şi  informaţiilor  care  fac  obiectul
predării. 

De asemenea, în ceea ce priveşte 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,  organelor  fiscale din subordinea A.N.A.F.  le revine numai rolul
colectării şi nu al individualizării acestora. 

Prin urmare, organele fiscale din cadrul A.N.A.F., respectiv A.J.F.P. Timiș, inclusiv
organul de soluţionare a contestaţiei din cadrul D.G.R.F.P. Timișoara nu sunt competente
să se pronunţe cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate de Casa Naţională de
Pensii, referitoare la perioada anterioară datei de 30.06.2012. 

Prin  urmare,  organul  de  soluționare  a  contestației  din  cadrul  Direcţiei  Generale
Regionale a Finanţelor Publice Timișoara nu este competent să se pronunțe cu privire la
titlurile  de  creanță  emise  de  Casa  de  Pensii  a  Județului  Hunedoara,  referitoare  la
obligațiile  de  plată  datorate  pentru  perioada  anterioară  datei  de  30.06.2012,  întrucât
competența de administrare a contribuțiilor sociale datorate de către persoanele fizice,
pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum și
perioadei  1  ianuarie  -  30  iunie  2012  și,  totodată,competența  pentru  soluționarea
contestațiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor
de pensii potrivit legislației specifice aplicabile fiecărei perioade.

Din  cele  ce  preced,  se  constată  că  Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor
Publice Timişoara nu are competenţa materială de a soluţiona contestaţia formulată
de  domnul  ..............................   împotriva  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  stat
individualizate prin  Documentul   CAS  .........3/01.05.2005  si Documentul
CAS ..............................., reprezentand in fapt  propria Declarație de asigurări   conform
Legii  19/2000,  depusă de către petent  în  data de   23.05.2005 la Casa de Pensii   a
Județului  Hunedoara  sub nr.  .........,  aceasta  aparţinând Casa de Pensii  a  județului
Hunedoara, conform legislaţiei în vigoare.

Serviciul de Soluționare Contestații 1 din cadrul DGRFP Timișoara cu adresa nr.
TMR_DGR ........./23.10.2020 a transmis  la C.J.P. Hunedoara, dosarul contestației în
vederea soluționării acestui capăt ce cerere.

Până la data prezentei C.J.P. Hunedoara nu a dat curs solicitării noastre și nu a
transmis  Decizia  de  soluționare,  motiv  pentru  care  SSC1  a  revenit  la  adresa
inițială și a solicitat din nou transmiterea deciziei de soluționare. 
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E. Având în  vedere  susținerile  contestatorului,  documentele existente  la  dosarul
cauzei și prevederile legale în vigoare, invocate de petent și de Administrația Județeană a
Finanțelor  Publice Timiș -  Serviciul  Evidență pe Plătitor  Persoane Fizice,  se  reține  că
domnul .............................. a formulat contestație împotriva Deciziei referitoare la obligații
fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și  penalități  de  întârziere
nr. ............................................., prin care au fost stabilite creanțe fiscale accesorii în sumă
de ............ lei.

Referitor la accesoriile  stabilite prin    Decizia referitoare la obligaţiile fiscale  
accesorii  reprezentând  dobânzi  și  penalități  de  întârziere
nr. ............................................., cauza supusa soluționării este dacă Direcția Generala
Regionala a Finanțelor Publice Timişoara prin Serviciul soluționare contestații  se
poate pronunța pe fond  în condițiile în care titlurile de creanță prin care au fost
instituite  debitele  care  au  generat  accesoriile  contestate  fac  obiectul  unor
contestații ce urmează a fi soluționate de A.J.F.P. Hunedoara, Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate Hunedoara și Casa Județeană de Pensii Hunedoara.

În fapt,  în temeiul art.98 lit.c) și  art.  173 alin.(5) din Legea nr.  207/2015 privind
Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare, pentru neachitarea la
termenul  de  scadență  de  către  debitor  a  obligațiilor  fiscale  principale,  AJFP Timiș  –
Serviciul Evidență Plătitor Persoane Fizice a calculat dobânzi, emițând Decizia referitoare
la  obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și  penalități  de  intârziere  nr.
3........................ din 31.12.2019.

 Prin  Decizia  referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și
penalități  de  intârziere  nr.  3........................  din  31.12.2019,  A.J.F.P.  Timiș  a  stabilit
accesorii aferente unor debide individualizate prin:

-  ,,Decizia  de  impune" nr.  ..............................  (care  conform  celor  inscrise  de
A.J.F.P. Timiș în referatul cu propuneri de soluționare a contestației reprezintă Certificatul
de atestare fiscală nr. ..............................) – dobanzi calculate la:

- sursa 63 ,,Diferente de impozit anual de regularizat" în sumă de .........lei;
- sursa 86 ,,TVA" în sumă ................lei;
- Doc. CASS nr................................. – dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de

asigurări  sociale  de  sănătate  datorate  de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti
independente si persoanele care nu realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

-  Doc. CAS nr................................  -  dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib.  de
asigurări  sociale  datorate  de pers.  care  realizează venituri  din  activităti  independente,
activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei; 

-  Doc.  CAS  nr................................  și  nr.  ...............................  (reprezintă  propria
Declarație  de  asigurări    conform  Legii  19/2000,  depusă  de către  petent  în  data  de
23.05.2005 la Casa de Pensii  a Județului Hunedoara sub nr. .........)  - dobanzi calculate la
sursa 112  ,,Contrib.  de asigurări  sociale  datorate de pers.  care realizează venituri  din
activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei.

   În drept, sunt incidente prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

“Art.173-Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de

plata, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. “
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“Art. 174 Dobânzi
(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.
(2)  Pentru  diferenţele  suplimentare  de  creanţe  fiscale  rezultate  din  corectarea

declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu
ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până
la data stingerii acesteia, inclusiv.

(3) În  situaţia  în  care  diferenţele  rezultate  din  corectarea  declaraţiilor  sau
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se
datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua
imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

“Art. 176 Penalităţi de întârziere
(1) Penalităţile de întîrziere se calculează pentru fiecare zi de întîrziere , începînd

cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei
datorate ,inclusiv.

(2) Nivelul penalităţii de întîrziere este de 0,01% pentri fiecare zi de întîrziere.
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
(4)Penalitatea  de  întîrziere  nu  se  aplică  pentru  obligaţii  fiscale  principale

nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de
impunere.”

Potrivit prevederilor legale sus invocate, rezultă că pentru neachitarea la termenul
de scadenţă de către debitor  a  obligaţiilor  de plată,  se datorează dobanzi/majorări  de
întarziere pentru fiecare zi de întarziere, începand cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi  pana la data stingerii  sumei datorate inclusiv  şi  respectiv penalităţi  de
întarziere.         

a.  În  ceea  ce  priveste  accesoriile  în  sumă  de  ...........  lei aferente  debitelor
individualizate   prin  ,,Decizia  de  impune" nr.  ..............................  (care  conform  celor
inscrise de A.J.F.P. Timiș în referatul cu propuneri de soluționare a contestației reprezintă
Certificatul de atestare fiscală nr. ..............................) – dobanzi calculate la:

- sursa 63 ,,Diferente de impozit anual de regularizat" în sumă de .........lei;
- sursa 86 ,,TVA" în sumă ................lei;

se retine că  AJFP Hunedoara a soluționat contestația formulată împotriva Certificatului
de  atestare  fiscală  nr............................... prin  Decizia  de  soluționare
nr............/04.11.2020, dispunand respingerea contestației.

În contextul considerentelor anterior prezentate, întrucât debitul principal în cauză
este  datorat  bugetului  general  consolidat  al  statului  şi  nu  a  fost  achitat  de  către
domnul .............................., se va face aplicarea regulii „accesorium sequitur principale”
(accesoriul urmează principalului) şi se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată
împotriva Deciziei  referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și
penalități de întârziere nr. ............................................. pentru dobanzile in sumă totală de
........... lei calculate la:

- sursa 63 ,,Diferente de impozit anual de regularizat" în sumă de .........lei;
- sursa 86 ,,TVA" în sumă ................lei;

în temeiul art. 279 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu
modificările  și  completările  ulterioare  ,  coroborat  cu  prevederile  pct.  11.1  lit.a)  din
O.P.A.N.A.F. nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din
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Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  si  completările
ulterioare

b.    În  ceea  ce  priveste  accesoriile  în  sumă  de  .......  lei   aferente  debitelor
individualizate  prin:

- Doc. CASS nr................................. – dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de
asigurări  sociale  de  sănătate  datorate  de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti
independente si persoanele care nu realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

-  Doc. CAS nr................................  -  dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib.  de
asigurări  sociale  datorate  de pers.  care  realizează venituri  din  activităti  independente,
activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei; 

-  Doc.  CAS  nr................................  și  nr.  ...............................  (reprezintă  propria
Declarație  de  asigurări    conform  Legii  19/2000,  depusă  de către  petent  în  data  de
23.05.2005 la Casa de Pensii  a Județului Hunedoara sub nr. .........)  - dobanzi calculate la
sursa 112  ,,Contrib.  de asigurări  sociale  datorate de pers.  care realizează venituri  din
activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei; 

se  retine  că,  in  ceea  ce  priveste  contestatiile  formulate  impotriva  Doc.  CASS
nr................................., Doc. CAS nr................................, Doc. CAS nr................................
și  nr.  ...............................,  competenta  de  solutionare  revine  Casei  Județeană  de
Asigurări de  Sănătate Hunedoara si Casei Județane de Pensii Hunedoara, institutii
care pana la data rezentei nu au dat curs solicitarii dee solutionare a contestatiilor.

Intrucat art. 277 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prevede:
“(1)  Organul  de  soluționare  competent  poate  suspenda,  prin  decizie  motivată,

soluționarea cauzei atunci când:
(...)  b)  soluționarea  cauzei  depinde,  în  tot  sau  în  parte,  de  existența  sau

inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.
(3)  Procedura  administrativă  este  reluată  la  încetarea  motivului  care  a

determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul
de soluționare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat
suspendarea a încetat sau nu.”
se  retine  ca  soluționarea  contestației  formulata  împotriva  Deciziei  referitoare  la
obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  și  penalități  de  întârziere
nr ............................................. pentru debide individualizate prin:

- Doc. CASS nr................................. – dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de
asigurări  sociale  de  sănătate  datorate  de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti
independente si persoanele care nu realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

-  Doc. CAS nr................................  -  dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib.  de
asigurări  sociale  datorate  de pers.  care  realizează venituri  din  activităti  independente,
activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei; 

-  Doc.  CAS  nr................................  și  nr.  ...............................  (reprezintă  propria
Declarație  de  asigurări    conform  Legii  19/2000,  depusă  de către  petent  în  data  de
23.05.2005 la Casa de Pensii  a Județului Hunedoara sub nr. .........)  - dobanzi calculate la
sursa 112  ,,Contrib.  de asigurări  sociale  datorate de pers.  care realizează venituri  din
activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în sumă de .. lei;
depinde în totalitate de soluția pronunțată de Casa Județeană de Asigurări de  Sănătate
Hunedoara si Casa Județane de Pensii Hunedoara cu privire la contestatia formulată
impotriva Doc. CASS nr................................., Doc. CAS nr................................, Doc. CAS
nr................................ și nr. ................................
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Având în vedere cele prezentate mai sus și în virtutea principiului  potrivit  căruia
accesoriile urmează principalul și întrucât soluționarea cauzei depinde în tot de modul
de soluționare  a contestației Casa Județeană de Asigurări de  Sănătate Hunedoara,
Casa  Județană  de  Pensii  Hunedoara,  Serviciul  soluționare  contestații  urmează  a
dispune suspendarea soluționării contestației pentru suma de ....... lei reprezentând:

- dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de asigurări sociale de sănătate datorate
de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti  independente  si  persoanele  care  nu
realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

- dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib. de asigurări sociale datorate de pers.
care realizează venituri din activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în
sumă de....lei.

De  asemenea,  urmează  a  fi  reluată  procedura  administrativă  de  soluționare  a
contestației  la  data  la  care  dl.  .............................., Casa  Județeană  de  Asigurări  de
Sănătate Hunedoara sau Casa Județană de Pensii Hunedoara vor transmite deciziile de
solutionare a contestatiilor  formulate impotriva Doc. CASS nr.................................,  Doc.
CAS nr................................, Doc. CAS nr................................ și nr. ............................... .

Pentru considerentele reţinute în conţinutul  deciziei,  în temeiul actelor normative
invocate în prezenta decizie, se:

                                              DECIDE: 

A. Constată necompetența materială a Direcției Regionale a Finanțelor Publice
Timisoara prin Serviciul Soluționare Contestații în solutionarea contestației formulate de dl.
..............................  împotriva  Certificatului de atestare fiscală nr............................... emis
A.J.F.P. Hunedoara, contestație ce a fost soluționată A.J.F.P. Hunedoara   prin Decizia de
soluționare nr............/04.11.2020.

B. Constată necompetența materială a Direcției Regionale a Finanțelor Publice
Timisoara prin Serviciul Soluționare Contestații în solutionarea contestației formulate de dl.
..............................  împotriva  Documentul  CASS  ................./29.08.2013, aceasta
aparţinând Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

C. Constată necompetența materială a Direcției Regionale a Finanțelor Publice
Timisoara prin Serviciul Soluționare Contestații în solutionarea contestației formulate de dl.
..............................  împotriva  Documentul CAS ............/10.05.2010, aceasta aparţinând
Casei de Pensii a județului Hunedoara.

D. Constată necompetența materială a Direcției Regionale a Finanțelor Publice
Timisoara prin Serviciul Soluționare Contestații în solutionarea contestației formulate de dl.
..............................  Documentul   CAS  .........3/01.05.2005  si  Documentul
CAS ..............................., aceasta aparţinând Casei de Pensii a județului Hunedoara.
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E.  a.  Respingerea  ca  neîntemeiată a  contestaţiei  formulate  de
domnul  ..............................  împotriva Deciziei  referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii
reprezentând  dobânzi  și  penalități  de  întârziere  nr.  .............................................  pentru
dobanzile in sumă totală de ........... lei calculate la:

- sursa 63 ,,Diferente de impozit anual de regularizat" în sumă de .........lei;
- sursa 86 ,,TVA" în sumă ................lei.

E.  b. Suspendarea  soluționării  contestației pentru  suma  de  .......  lei
reprezentând:

- dobanzi calculate la sursa 111 ,,Contrib. de asigurări sociale de sănătate datorate
de  pers.  care  realizează  venituri  din  activităti  independente  si  persoanele  care  nu
realizează venituri" în sumă de ...... lei; 

- dobanzi calculate la sursa 112  ,,Contrib. de asigurări sociale datorate de pers.
care realizează venituri din activităti independente, activ. Agricole si asocieri fara pers. " în
sumă de....lei.

Procedura administrativă de soluționare a contestației urmează a fi reluată la data
la care dl. .............................., Casa Județeană de Asigurări de  Sănătate Hunedoara sau
Casa Județană de Pensii Hunedoara vor transmite deciziile de solutionare a contestatiilor
formulate impotriva Doc. CASS nr................................., Doc. CAS nr................................,
Doc. CAS nr................................ și nr. ............................... .

                         Prezenta decizie se comunica la:
-Cabinet avocat ........................................ 
-AJFP Timis-Serviciul Evidență Plătitori Persoane Fizice
-C.J.A.S. Hunedoara
-Casa Județeană de Pensii Hunedoara

Decizia este definitiva în sistemul cailor administrative de atac și poate fi atacată potrivit 
prevederilor legale la instanța competenta în termen de 6 luni de la primirea prezentei.   

       

                                                DIRECTOR GENERAL
                                      .................................
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