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             D  E  C  I  Z  I  A   nr.752/369/16.04.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de doamna 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…/21.02.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de doamna 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 aferente contribu�iilor de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, astfel:  

- … lei - dobânzi de întârziere 
- … lei - penalit��i de întârziere.  

             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 contestatoarei. 
           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�, contestatoarea sus�ine c� în mod cu totul 
eronat au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere, având în vedere c� 
toate contribu�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate aferente anului 2012, 
precum �i regulariz�rile pentru anul precedent, au fost achitate în termenul 
legal. 
                      
       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 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 contestatoarei, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
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            In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
reprezentând … lei dobânzi de întârziere �i … lei penalit��i de întârziere 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, 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� contestatoarea datoreaz� 
aceste sume, în condi�iile în care, pe de o parte nu a contestat debitele de 
natura contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate care au generat aceste 
obliga�ii fiscale accesorii, iar pe de alt� parte sus�ine c� obliga�iile fiscale 
principale au fost achitate. 
            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 debitului de natura contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate (CASS 
regulariz�ri an 2011).  
            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 pe baza informa�iilor transmise de CJASS Hunedoara. 
              Prin contesta�ie, petenta a în�eles s� conteste doar m�surile accesorii nu 
�i debitul de natura contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate care a generat 
aceste obliga�ii fiscale accesorii. 
              In spe�a, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care precizeaz� c�: 
          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. 
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          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� prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr…/31.12.2013, s-au stabilit obliga�ii de plat� accesorii 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele 
care realizeaz� venituri din activit��i independente (CASS regulariz�ri an 
2011), în sum� de … lei, pentru perioada 21.08.2012 - 18.12.2012. 
           In referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele fiscale 
precizeaz�: 
- obliga�iile fiscale accesorii sunt calculate la debitul stabilit de CJASS 
Hunedoara, în sum� de … lei, reprezentând CASS regulariz�ri la anul 2011 
- debitul a fost stabilit prin titlul de crean�� nr…/13.08.2012, comunicat la data 
de 13.08.2012, cu confirmare de primire 
- la data de 13.08.2012, debitul este achitat de c�tre doamna X 
- potrivit  Situa�iei analitice debite pl��i solduri, la data de 25.04.2013, CJASS 
Hunedoara transmite electronic suma de … lei.   
           De asemenea, se re�ine c� petenta nu a contestat debitul de natura 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate aferent� veniturilor impozabile 
realizate din activit��i independente, recunoscând astfel c� datoreaz� acest 
debit, dar a contestat obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, 
în sum� de … lei reprezentând, … lei dobânzi de întârziere �i … lei penalit��i 
de întârziere.  
          Astfel, la data de 13.08.2012, cu chitan�a nr…, petenta achit� suma de 
… lei, reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate, regularizare 
pentru anul 2011.  
           Urmare analizei efectuate, organele de solu�ionare constat� c�, la 
stabilirea obliga�iilor fiscale accesorii, organele fiscale din cadrul AJFP 
Hunedoara nu au �inut seama de plata efectuat� de c�tre petent�. 
           Intrucât debitul reprezentând regularizare CASS datorat pentru anul 
2011 a fost achitat, contribuabilul nu datoreaz� dobânzi �i penalit��i de 
întârziere, calculate potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, 
republicat. 
          Prin urmare, �inând cont de prevederile legale citate, considerentele 
prezentate, se va admite contesta�ia formulat� cu privire la dobânzile �i 
penalit��i de întârziere aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
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, 
potrivit c�rora: “Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau 
în parte, ori respins�”. 
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             Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) �i alin.(2) 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: 
 
            Admiterea contesta�iei formulat� de doamna X împotriva DECIZIEI 
nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre 
AJFP Hunedoara �i care vizeaz� 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, astfel:  

- … lei - dobânzi de întârziere 
- … lei - penalit��i de întârziere  

�i anularea total� a DECIZIEI nr…/31.12.2013. 
            
               Prezenta decizie se comunic� la: 

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

                                     
DIRECTOR GENERAL, 

 


