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              D  E  C  I  Z  I  A   nr.1338/484/15.05.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/27.02.2014  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/24.02.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara �i care vizeaz� suma total� de … lei, 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii: 
-   … lei - aferente impozitului pe venit 
- … lei - aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de   
                 persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente.  
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
              
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine urm�toarele: 
         Referitor la Doc.CASS .../28.02.2013 prin care i s-ar fi comunicat c� 
datoreaz� obliga�ii CASS în sum� de ... lei, în perioada 26.02.2010 - 
30.06.2010 era angajat cu contract de munc� �i toate obliga�iile c�tre stat erau 
virate prin grija angajatorului. 
         In anul 2010 a realizat venituri în baza unei conven�ii civile, iar CASS 
erau achitate ca salariat. Mai mult, începând cu anul 2003 este pensionar 
militar cu pensie definitiv�. 
         Referitor la Adeverin�a de venit pe anul 2012, contestatorul arat� faptul 
c�, în ultimii cinci ani nu a înstr�inat bunuri imobiliare �i nici nu a desf��urat 
activit��i comerciale.  
         Concluzionând, contestatorul solicit� comunicarea actului normativ prin 
care este obligat în anul 2010 la plata CASS, copia deciziei de impunere dup� 
cei ... lei �i dovada comunic�rii, copia declara�iei prin care a declarat venituri 
din înstr�inare bunuri imobiliare �i copia deciziei de impunere anual� pentru 
venituri din activit��i comerciale.       
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      II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au 
procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
datorate pentru plata cu întârziere a impozitului pe venit �i a contribu�iilor de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri 
din activit��i independente.  
    
     III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
            
     A. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petentul 
datoreaz� obliga�iile fiscale accesorii, în condi�iile în care acestea sunt 
aferente debitelor reprezentând contribu�ii sociale datorate pentru perioada 
anterioar� datei de 30.06.2012, pentru care competen�a de administrare revine 
caselor de asigur�ri sociale, potrivit legisla�iei specifice aplicabile fiec�rei 
perioade. 
          In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, contestate 
de c�tre petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i sunt aferente 
debitelor de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de ... 
lei, stabilite ca obliga�ii de plat� prin Decizia de impunere nr…/28.02.2013 
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�, emis� de c�tre CJASS Hunedoara, astfel: 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.01.2010 - 31.01.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.02.2010 - 28.02.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.03.2010 - 31.03.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.04.2010 - 30.04.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.05.2010 - 31.05.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.06.2010 - 30.06.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.07.2010 - 31.07.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.08.2010 - 31.08.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.09.2010 - 30.09.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.10.2010 - 31.10.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.11.2010 - 30.11.2010 
      - … lei - CASS aferent� perioadei 01.12.2010 - 31.12.2010. 
           In referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele fiscale 
precizeaz� c�, obliga�iile fiscale accesorii au fost generate la data de 
31.12.2013 �i sunt aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate 
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neachitate la termenul de scaden��, calculate de c�tre CJASS Hunedoara �i 
transmise c�tre AJFP Hunedoara (fost� DGFP a jude�ului Hunedoara). 
          In drept, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
          Art.119 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
       (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 “Dobânzi 
       (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 inclusive”. 
           Art.120^1 “Penalit��i de întârziere 
       (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”. 
           In temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c�, dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere se calculeaz� asupra sumelor datorate �i neachitate la 
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�.  
           Dobânzile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
           Totodat�, 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. 
           In spe�a sunt aplicabile �i dispozi�iile art.V din OUG nr.125/2011 
pentru modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
      Art. V. “(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�. 
(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, 
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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.  
(5) Procedura de predare-primire a documentelor �i informa�iilor prev�zute 
la alin. (4) va fi aprobat� prin ordin comun al ministrului finan�elor publice, 
al ministrului muncii, familiei �i protec�iei sociale �i al ministrului s�n�t��ii, 
în termen de 30 zile de la data public�rii prezentei ordonan�e de urgen�� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
          Potrivit Protocolului - cadru de predare - primire a documentelor �i 
informa�iilor privind contribu�iile sociale obligatorii datorate de persoanele 
fizice prev�zute la cap.II �i III din Titlul IX^2 al Codului fiscal, aprobat prin 
Ordinului comun al Ministerului Finan�elor Publice, al Ministerului S�n�t��ii 
�i al Ministerului Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale nr.806/608/934/2012: 
       “9. Casa Na�ional� de Asigur�ri de S�n�tate, prin organele competente 
ale acesteia �i Casa Na�ional� de Pensii Publice, prin organele competente 
ale acesteia care efectueaz� predarea r�spund de valabilitatea, realitatea, 
actualitatea datelor �i documentelor �i informa�iilor care fac obiectul 
pred�rii.” 
         Se re�ine c�, potrivit OUG nr.125/2011, începând cu 1 iulie 2012, 
competen�a de administrare a contribu�iilor sociale obligatorii reglementate 
prin Codul Fiscal �i datorate de persoanele fizice revine Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� (ANAF). 
         Competen�a de administrare a contribu�iilor sociale datorate de c�tre 
aceste persoane, 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 facut stabilirea, 
revine caselor de asigur�ri sociale, potrivit legisla�iei specifice aplicabile 
fiec�rei perioade. 
          Incepând data de 1 iulie 2012, casele de asigur�ri sociale au obliga�ia de 
a preda organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colect�rii, 
crean�ele reprezentând contribu�iile sociale datorate de persoanele fizice, 
stabilite �i neachitate pân� la 30 iunie 2012, predarea-preluarea efectuându-se 
pe baza protocolului de predare-primire. De asemenea, începând cu aceea�i 
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dat�, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, conform art. 296^21 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au obliga�ia de 
a pl�ti contribu�iile de asigur�ri sociale la organul fiscal competent, conform 
legii. 
          Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� 
urm�toarele: 
    1. Prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr… emis� la data 
de 31.12.2013, AJFP Hunedoara a calculat obliga�ii fiscale accesorii în sum� 
total� de … lei, aferente CASS în sum� total� de … lei. 
        Decizia nr… emis� la data de 31.12.2013 a fost generat� în baza 
crean�elor existente la data de 30.06.2012 �i neîncasate pân� la aceea�i dat�, 
ce au fost preluate de la CJASS Hunedoara, în baza Protocolului - Cadru 
stabilit prin Ordinul comun nr.806/608/934/2012, de predare-primire a 
documentelor �i informa�iilor privind contribu�iile sociale obligatorii datorate 
de persoanele fizice prevazute la cap.II �i III din Titlul IX^2 al Codului fiscal. 
    2. Potrivit preciz�rilor organului fiscal prin referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei, la data de 31.12.2013, contribuabilul figura cu suma 
de plat� în cuantum de … lei, transmis� informatic de c�tre CJASS 
Hunedoara, conform Protocolului - Cadru stabilit prin Ordinul comun 
806/608/934/2012 �i care a fost stabilit� prin Decizia de impunere 
nr…/28.02.2013. 
  3. Conform Situa�iei analitice debite pl��i solduri - an fiscal 2013, editat� la 
data de 24.02.2014, CJASS Hunedoara transmite electronic suma de … lei, 
conform Borderoului 115.   
          Nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei niciunul dintre 
argumentele contestatorului, având în vedere urm�toarele considerente: 
     1. Potrivit dispozi�iilor OUG nr.125/2011, coroborate cu prevederile 
Protocolului cadru aprobat prin Ordinul comun 806/608/934/2012, CJASS 
Hunedoara, prin organele competente ale acesteia care efectueaz� predarea, 
r�spunde de valabilitatea, realitatea, actualitatea datelor �i documentelor �i 
informa�iilor care fac obiectul pred�rii. 
          Prin urmare, organele fiscale din cadrul ANAF, respectiv AJFP 
Hunedoara, inclusiv organul de solu�ionare a contestatiei din cadrul DGRFP 
Timi�oara nu sunt competente s� se pronun�e privind corectitudinea 
informa�iilor furnizate de Casa jude�ean� de Asigur�ri Sociale de S�n�tate 
Hunedoara, referitoare la perioada anterioar� datei de 30.06.2012. 
          Trebuie subliniat c� în ceea ce prive�te 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, organelor fiscale din 
subordinea Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� le revine numai rolul 
colect�rii �i nu al individualiz�rii acestora.  
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     2. Crean�a fiscal� principal� în sum� de … lei reprezentând contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate a fost stabilit� de c�tre CJASS Hunedoara, AJFP 
Hunedoara a calculat doar obliga�iile fiscale accesorii asupra crean�ei fiscale 
principale neachitate. 
     3. Contribuabilul  nu a  prezentat  în  sus�inerea  contesta�iei  un alt mod de  
calcul  a  accesoriilor  în  sum�  total� de … lei contestate, individualizate prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr…/31.12.2013 emis� de 
AJFP Huendoara. 
           Având în vedere cele mai sus prezentate, se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la obliga�iile fiscale accesorii în 
sum� total� de … lei, reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente, în baza prevederilor art.216 
alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a) 
din OANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: “contesta�ia poate fi respins� ca: a) neîntemeiat�, în situa�ia 
în care argumentele de fapt �i de drept prezente în sus�inerea contesta�iei nu 
sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal 
atacat”. 
            
       B. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP 
Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond, în condi�iile în care domnul X, nu aduce niciun fel de 
motiva�ii în sus�inerea contesta�iei. 
            In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, contestate 
de c�tre petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i sunt aferente 
debitelor de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate stabilite ca 
obliga�ii de plat� prin:            
  1. Decizia de impunere nr…/11.03.2013 privind pl��ile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i 
obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013, 
emis� de fosta AFP Deva, astfel: 

- … lei - termen de plat� 25.03.2013 
- … lei - termen de plat� 25.06.2013 
- … lei - termen de plat� 25.09.2013 
- … lei - termen de plat� 25.12.2013. 
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         Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 20.03.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
  2. Decizia de impunere nr…/27.06.2013 privind pl��ile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i 
obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013, 
emis� de fosta AFP Deva, astfel: 

- … lei - termen de plat� 25.03.2013 
- … lei - termen de plat� 25.06.2013 
- … lei - termen de plat� 25.09.2013 
- … lei - termen de plat� 25.12.2013. 

           Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 19.07.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
            Prin contesta�ia formulat� împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, domnul X, contest� integral 
obliga�iile fiscale accesorii, f�r� a aduce argumente �i f�r� a prezenta 
documente din care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea constatat� de organul 
fiscal, pentru obliga�iile fiscale accesorii stabilite suplimentar în sum� de 16 
lei. 
          Se re�ine c� petentul, de�i contest� integral DECIZIA nr…/31.12.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, aduce argumente numai în ceea ce 
prive�te obliga�iile fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale 
de s�n�tate stabilite de c�tre CJASS Hunedoara �i a impozitului pe venit. 
          Mai mult, în cauza analizat�, se re�ine c� petentul nu face nicio referire 
prin contesta�ie la faptul c� �i-ar fi exercitat dreptul la calea de atac împotriva 
Deciziilor de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, recunoscând astfel c� datoreaz� aceste debite, 
dar a contestat obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele fiscale.  
          In acest sens, pentru obliga�iile de plat� principale au fost emise Decizii 
de impunere de c�tre fosta AFP Deva, pentru care se puteau face contesta�ii la 
organul emitent, sub sanc�iunea dec�derii, conform dispozi�iilor Codului de 
procedur� fiscal�, republicat, petentul având posibilitatea legal� s� conteste la 
fosta AFP Deva, debitele de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
s�n�tate.           
           In drept, sunt incidente dispozi�iile art.206 alin.1 lit.c) �i lit.d), art.213 
alin.4 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prev�d : 
      Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei. 
      (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 c) motivele de fapt �i de drept , 
d) dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia ”. 
      Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei. 
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    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor 
de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, 
chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie 
fiscal�.” 
   Art.182 a devenit în forma republicat� art.213 
            Fa�� de prevederile legale men�ionate, contesta�ia formulat� de petent 
trebuia s� cuprind� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care 
aceasta se întemeiaz�. 
            Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i prevederile legale 
în vigoare în perioada verificat�, în spe�� se va face aplica�iunea prevederilor 
art.213 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu prevederile punctului 11.1 din OANAF nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
stipuleaz� urm�toarele: 
    Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (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…” 
   “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de 
fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;[…]”, 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu privire la 
motivele pentru care în�elege s� conteste aceste sume, în conformitate cu 
prevederile pct.2.5. din OANAF nr.450/2013: 
    “Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul 
administrativ fiscal respectiv”, 
se va respinge contesta�ia formulat� de domnul X, ca nemotivat� �i 
nesus�inut� cu documente pentru  obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� 
de … lei. 
       
        C. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit, 
Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e dac� contestatorul 
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datoreaz� aceste sume, în condi�iile în care nu �i-a exercitat calea 
administrativ� de atac împotriva debitelor de natura impozitului pe venit care 
au generat aceste obliga�ii fiscale accesorii.  
            In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, contestate 
de c�tre petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i sunt aferente 
debitelor de natura impozitului pe venit, stabilite ca obliga�ii de plat� prin:   
   1. Decizia de impunere nr…/17.07.2012 pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012, emis� de fosta AFP Deva, astfel: 

- … lei - termen de plat� 25.09.2012 
- … lei - termen de plat� 25.12.2012. 

           Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 26.07.2012, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
  2. Decizia de impunere nr…/11.03.2013 privind pl��ile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i 
obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013, 
emis� de fosta AFP Deva, astfel: 

- … lei - termen de plat� 25.03.2013 
- … lei - termen de plat� 25.06.2013 
- … lei - termen de plat� 25.09.2013 
- … lei - termen de plat� 25.12.2013. 

         Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 20.03.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
   3. Decizia de impunere anual� nr…/27.06.2013 pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice anul 2012, emis� de fosta AFP Deva, prin 
care s-a determinat o diferen�� de impozit rezultat� din regularizarea anual�, 
stabilit� în plus în sum� de … lei. 
         Decizia de impunere a fost comunicat� contestatorului cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire la data de 19.07.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei. 
         Prin contesta�ie, petentul a în�eles s� conteste m�surile accesorii, f�r� a 
aduce argumente �i f�r� a prezenta documente din care s� rezulte o alt� 
situa�ie decât cea constatat� de organul fiscal, pentru obliga�iile fiscale 
accesorii stabilite suplimentar în sum� de … lei. 
         De asemenea, în sus�inere petentul invoc� în esen�� faptul c�, în ultimii 
cinci ani nu a înstr�inat bunuri imobiliare �i nici nu a desf��urat activit��i 
comerciale. 
          In drept, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
          Art.119 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
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       (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 “Dobânzi 
       (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 inclusive”. 
           Art.120^1 “Penalit��i de întârziere 
       (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”. 
           In temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c�, dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere se calculeaz� asupra sumelor datorate �i neachitate la 
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�.  
           Dobânzile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
           Totodat�, 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. 
         In cauza analizat�, se re�ine c� petentul nu face nicio referire prin 
contesta�ie la faptul c� �i-ar fi exercitat dreptul la calea de atac împotriva 
Deciziilor de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit �i a 
Deciziei de impunere anual�, recunoscând astfel c� datoreaz� aceste debite, 
dar a contestat obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele fiscale.  
          In acest sens, pentru obliga�iile de plat� principale au fost emise Decizii 
de impunere de c�tre fosta AFP Deva, pentru care se puteau face contesta�ii la 
organul emitent, sub sanc�iunea dec�derii, conform dispozi�iilor Codului de 
procedur� fiscal�, republicat, petentul având posibilitatea legal� s� conteste la 
fosta AFP Deva, debitele de natura impozitului pe venit. 
          Intrucât debitele reprezentând pl��i anticipate în contul impozitului pe 
venit, datorate pentru anul 2012 �i 2013, a debitului reprezentând diferen�e de 
impozit rezultate din regularizarea la anul 2012, au r�mas neachitate, pentru 
neplata acestora, contribuabilul datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere, 
calculate potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, republicat. 
          De asemenea, având în vedere c�, în sarcina contestatorului a fost 
re�inut debitul de natura impozitului pe venit, acesta datoreaz� �i obliga�iile 
fiscale accesorii aferente, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
principiului de drept “accesorium sequitur principale”, principiu potrivit 
c�ruia accesoriul urmeaz� soarta juridic� a principalului. 
          Referitor la sus�inerea petentului potrivit c�reia, în ultimii cinci ani nu a 
înstr�inat bunuri imobiliare nici online �i nici clasic, se re�ine faptul c�, 
veniturile impozabile cu care petentul figureaz� în eviden�ele fiscale (conform 
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Adeverin�� de venit pe anul 2012), au fost statutate urmare declara�iei 
informative privind impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal, transmis� online de c�tre notar public, 
prin care Administra�ia a fost notific� asupra re�inerii la surs� a impozitului pe 
venit în sum� de ... lei aferent tranzac�iei în cauz�. 
            Potrivit prevederilor Codului fiscal, notarii publici au obliga�ia s� 
depun� semestrial la organul fiscal teritorial o declara�ie informativ� privind 
transferurile de propriet��i imobiliare. 
           Mai mult, se re�ine faptul c�, veniturile realizate conform declara�iei cu 
titlu informativ, nu au f�cut obiectul niciunei decizii de impunere emis� de 
c�tre Administra�ie, cu atât mai pu�in a deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii contestat�.    
          Totodat�, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, nici 
sus�inerea potrivit c�reia nu a desf��urat activit��i comerciale.  
         Contribuabilul X Persoan� Fizic� Autorizat� î�i exercit� activitatea 
principal� - Activit��i de consultan�� pentru afaceri �i management, cod 
CAEN 7022, fiind înregistrat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara sub nr.../31.05.2012. . 
         Potrivit prevederilor art.46 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
           “Definirea veniturilor din activit��i independente 
    (1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile comerciale, 
veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de proprietate 
intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, 
inclusiv din activit��i adiacente. 
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer� ale 
contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la alin. 
(3), precum �i din practicarea unei meserii. 
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile ob�inute din exercitarea 
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, 
expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori 
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desf��urate în mod 
independent, în condi�iile legii. 
    Norme metodologice: 
       21. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de 
comer� de c�tre persoane fizice sau asocieri f�r� personalitate juridic�, din 
prest�ri de servicii, altele decât cele realizate din profesii libere, precum �i 
cele ob�inute din practicarea unei meserii. 
  ... 23. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile ob�inute din 
prest�ri de servicii cu caracter profesional, desf��urate în mod individual sau 
în diverse forme de asociere, în domeniile �tiin�ific, literar, artistic, educativ 
�i altele, de c�tre: medici, avoca�i, notari publici, executori judec�tore�ti, 
exper�i tehnici �i contabili, contabili autoriza�i, consultan�i de plasament în 
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valori mobiliare, auditori financiari, consultan�i fiscali, arhitec�i, traduc�tori, 
sportivi, arbitri sportivi, precum �i alte persoane fizice cu profesii 
reglementate desf��urate în mod independent, în condi�iile legii. 
           Având în vedere cele mai sus prezentate, se va respinge ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� contesta�ia formulat� cu privire la obliga�iile 
fiscale accesorii în sum� total� de … lei, reprezentând dobânzi �i penalit��i de 
întârziere aferente impozitului pe venit datorat de persoanele care realizeaz� 
venituri din activit��i independente, în baza prevederilor art.216 alin.1 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.11.1 din OANAF 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, potrivit 
c�rora: “contesta�ia poate fi respins� ca: a) neîntemeiat�, în situa�ia în care 
argumentele de fapt �i de drept prezente în sus�inerea contesta�iei nu sunt de 
natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat”. 
     b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de 
fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;” 
 
 
            Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                             , se  
 
                                                       DECIDE: 
 
      1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de domnul X 
împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara, cu privire la suma de … lei, 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente.  
      2. Respingerea ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente a contesta�iei 
formulat� de domnul X împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara, cu privire la 
suma de … lei, reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor 
de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri 
din activit��i independente.  
      3. Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei formulat� de 
domnul X împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de 
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plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara, cu privire la suma de … lei, 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente impozitului pe venit.  
 
           Prezenta decizie se comunic� la: 

      - domnul X   
                - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara.       
                        

           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, 
în termen de 6 luni de la comunicare. 

                                      

 
                                    DIRECTOR GENERAL, 

                                          
 
 


