
                   MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICEŢ
           AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              Direcţia Generală a Finanţelor Publice a  judeţului V            
   
 

Decizia nr. 68/31.05.2013
 privind soluţionarea contestaţiei formulată de

 "RI"  
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului 

V sub nr. ---/09.05.2013 

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  judeţului  V  a  fost  sesizată  de  către 
Administraţia  Finanţelor  Publice  N  prin  adresa  nr.  ----/30.04.2013,  înregistrată  sub  nr.  
10039 din data de 09.05.2013 asupra contestaţiei depusă de "RI" CNP: -------- domiciliat în  
sat Gara B, comuna B, judeţul V înregistrată la A.F.P. N sub nr. ----/29.04.2013.

Contestaţia  are  ca  obiect  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr. 
----/05.04.2013.

Suma contestată este în cuantum de S lei. 
Cu adresa nr. ----/30.04.2013 înregistrată la Direcţia generală a finanţelor publice a 

judeţului  V sub nr.  ---/09.05.2013, AFP N, a transmis dosarul  contestaţiei  împreună cu 
Referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei  nr.  ----/30.04.2013  semnat  de 
conducătorul organului fiscal care a încheiat actul atacat, respectiv AFP N prin care  se 
propune respingerea contestaţiei ca neîntemeiată .

Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute  la art. 209 alin. (1) lit. (a) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a judeţului V este investită să soluţioneze contestaţia formulată de "RI" 
CNP: -------- domiciliat în sat Gara B, comuna B, judeţul V.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei reţinem următoarele: 
I. Domnul  "RI"  solicită admiterea contestaţiei şi „anularea tuturor actelor prin care mi 

se impută suma de S lei ca fiind nedatorată”, arătând că: 
- formulează contestaţie „împotriva deciziilor de impunere din dosarul fiscal nr. ----”;

 - în cuprinsul deciziei se arată „că nu am depus declaraţii de venit pentru persoane 
fizice aferente perioadei 01.01.2007-01.11.2012”;

- nu a obţinut niciodată venituri din activităţi independente;
- în această perioadă a fost angajat la S.C. R SRL iar în calitate de angajat nu avea 

obligaţia să depună declaraţii de venit;
- nu a avut încheiat vreun contract de prestări servicii cu Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate.
-  din  decizia  de  impunere  rezultă  să  sumele  stabilite  de  plată  în  sarcina  sa  sunt 

calculate din oficiu şi ar fi datorate în urma desfăşurării unei activităţi independente din 
care a obţinut venituri însă nu a prestat niciodată o activitate independentă.

În susţinerea contestaţiei, petentul depune la dosar adeverinţele nr. .. şi nr. .. din data 
de 25.04.2013 emise de S.C.  R S.R.L.  dinB, judeţul  V din care rezultă că d-l  "RI"  cu  
domiciliul în satB, comunaB, jud. V a fost salariatul acestei unităţi cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată între 01.10.2007-01.03.2009 şi începând din data de 06.06.2012, 
cu un salar brut de 800 lei.    

II. Administraţia Finanţelor Publice N a emis decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ---- din data de 05.04.2013, în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată prin care, pentru 
neplata în termenul  legal  a contribuţiilor  de asigurări  sociale de sănătate în sumă  de 
CASS  lei  şi  a  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  stat  datorate  de  persoanele  care 
realizează venituri  din  activităţi  independente  în  sumă totală  de  CAS lei  a  calculat  în  
sarcina domnului "RI", dobânzi şi  penalităţi  de întârziere în suma totală de YY lei, din 
care:

 a) pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor  de asigurări  sociale de sănătate 
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datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru perioada 
16.03.2007-05.04.2013:

– dobânzi în sumă de d1 lei;
– penalităţi  de întârziere în sumă de p1 lei;

b) pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor de asigurări sociale  de stat datorate 
de  persoanele  care  realizează  venituri  din  activităţi  independente,  pentru  perioada 
26.12.2012-05.04.2013

– dobânzi în sumă de  d3 lei;
– penalităţi de întârziere în sumă de p2 lei, aşa cum rezultă din anexa la decizia 

nr. ----/05.04.2013. 
III. Luând  în  considerare  susţinerile  contestatarului,  constatările  organelor  fiscale, 

documentele existente la dosarul cauzei,  precum şi  dispoziţiile  legale invocate de cele 
două părţi s-au retinut urmatoarele: 

Prin contestaţia formulată domnul "RI" solicită admiterea acesteia şi „anularea tuturor 
actelor  prin  care  i  se  impută  suma  de  S  lei  însă  organul  fiscal  a  emis  în  data  de 
05.04.2013 şi a comunicat contribuabilului în data de 16.04.2013 decizia de impunere nr. 
----/05.04.2013 prin care a calculat obligaţiile de plată accesorii aferente  contribuţiilor de 
asigurări  sociale  de  sănătate  şi  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  stat  datorate  de 
persoanele care realizează venituri din activităţi independente în sumă de YY lei.

Având  în  vedere  cele  mai  sus  menţionate  precum  şi  faptul  că,  prin  contestaţia 
introdusă în calea administrativă de atac, domnul "RI" , deşi în primul paragraf al acesteia 
arată că se îndreaptă „împotriva deciziilor de impunere din dosarul fiscal nr. ---- prin care  
mi se comunică faptul că figurez cu un debit în valoare de S lei” în paragraful următor 
menţionează „se reţine în cuprinsul deciziei că această sumă reprezintă suma de plată  
calculată în baza protocolului încheiat între ANAF şi CNAS”, D.G.F.P. V constată  că, în 
speţă,  doar  în  ceea ce  priveşte  Decizia  de  impunere  nr.  ----/05.04.2013 referitoare  la 
obligaţiile de plată accesorii prin care s-au instituit accesoriile de plată în sumă de YY lei 
sunt întrunite condiţiile procedurale prevăzute de art. 205 alin.(1) şi art.206, din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul  de procedură  fiscală,  republicată,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare.

D.G.F.P.  V  înainte  de  a  analiza  pe  fond  contestaţia  este  obligată  să  verifice 
primordialitatea soluţionării excepţiilor faţă de orice dezbatere a fondului cauzei.

A. Referitor la contestaţia formulată împotriva obligaţiilor de plată în sumă de SS lei:
Cauza supusă soluţionării este dacă D.G.F.P. V se poate învesti cu soluţionarea pe 
fond a contestaţiei privind deciziile de impunere nenominalizate în sumă de SS, în  
condiţiile  în  care  obligaţiile  fiscale  contestate  nu  au  fost  stabilite  prin  decizia  
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ----/05.04.2013.

În fapt, D.G.F.P. V - Compartimentul Soluţionare Contestaţii reţine că domnul "RI" a 
formulat  acţiunea  în  calea  administrativă  de  atac,  înregistrată  la  la  A.F.P.  N  sub  nr. 
----/28.04.2013 şi  la registratura generală a DGFP V sub nr.  ----/29.04.2013 „împotriva 
Deciziilor  de  Impunere  din  dosarul  fiscal  nr.  ----”  prin  care  i  s-a  comunicat  faptul  că 
figurează cu un debit în valoare de S lei. 

Din  analiza  actelor  existente  la  dosarul  cauzei  s-a  constatat  faptul  că  Decizia  de 
impunere nr.---/05.04.2013 prin care s-au stabilit obligaţii de plată în sumă de YY lei, din  
care  pentru  neachitarea  la  scadenţă  a  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru perioada 
16.03.2007-05.04.2013: dobânzi în sumă de d1 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de p1 
lei iar pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate 
de  persoanele  care  realizează  venituri  din  activităţi  independente,  pentru  perioada 
26.12.2012-05.04.2013, dobânzi în sumă de  d3 lei şi  penalităţi de întârziere în sumă de 
p2 lei, a fost comunicată petentului, prin poştă, cu scrisoare recomandată, confirmată de 
primire în data de 16.04.2013.

Totodată se reţine că petentul nu mai nominalizează alte titluri de creanţă prin care s-
au stabilit în sarcina sa obligaţiile de plată în sumă de SS lei şi nici nu individualizează 
suma contestată pe impozite, taxe şi accesorii aferente.
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În drept,  sunt aplicabile prevederile art.  205 art.  206 alin.  (2) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul  de procedură  fiscală,  republicată  în  2007,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare, precum urmează:

 “ART. 205
    Posibilitatea de contestare
    (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative  
fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. [...]”.

“ART. 206
Forma şi conţinutul contestaţiei

(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
b) obiectul contestaţiei;
2)  Obiectul  contestaţiei  îl  constituie  numai  sumele  şi  măsurile  stabilite  şi  

înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat,  
cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a  actului  
administrativ fiscal.”

Totodată, speţei îi sunt aplicabile şi prevederile pct.11.1 lit. c) din Ordinul OPANAF nr. 
450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:
“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
c)  fiind fără  obiect,  în  situaţia  în  care sumele  şi  măsurile  contestate  nu au fost  
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat ...”

Faţă de cadrul legal menţionat, de actele şi documentele existente la dosarul cauzei, 
D.G.F.P.  V  reţine  că  domnul  "RI" a  formulat  acţiune  „împotriva  tuturor  deciziilor  de 
impunere” din dosarul fiscal nr. ---- „prin care i s-a comunicat că figurează cu un debit în 
valoare de S lei, fără a nominaliza actele administrativ fiscale atacate precum şi cuantumul 
sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, contribuţii, precum şi  
accesorii ale acestora aferente fiecărui act administrativ fiscal contestat.

Prin  referatul  privind  propunerile  de  soluţionare  a  contestaţiei  nr.  ----/30.04.2013 
inspectorii fiscali din cadrul AFP N menţionează că „debitele au fost transmise electonic în 
baza de date de C.J.A.S.  V,  cu borderoul  nr.  44,  somate de A.F.P.  N,  cu Somaţia nr. 
**--///27.02.2013, trimisă la UIR VL şi confirmată cu data de 06.03.2013”.

Totodată, prin referat se mai precizează că prin Decizia de impunere nr. ---- din data  
de  05.04.2013  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  reprezentând  contribuţii  de 
asigurări  sociale  de  sănătate  şi  contribuţii  de  asigurări  sociale  de  stat,  comunicată 
petentului în data de 16.04.2013, A.F.P. N a stabilit numai obligaţiile suplimentare de plată  
în sumă de YY lei şi prin urmare numai contestaţia îndreptată împotriva acestei decizii 
poate fi considerată ca fiind depusă în termenul legal prevăzut la art. 207 alin. (1) din  O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

De asemenea organul fiscal mai arată că I.F. RE a fost supusă inspecţiei fiscale în 
anul  2010  pentru  perioada  31.12.2007-31.12.2009  şi  că  în  fapt,  deşi  contestaţia  este 
îndreptată  împotriva  Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  calcul  accesorii  reprezentând 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale de stat, suma 
contestată nu este individualizată prin decizia contestată şi nu corespunde nici cu suma 
din situaţia analitică debite, plăţi, solduri la data de 29.04.2013. 

În raport de cele de mai sus se reţine că:
-  suma contestată este în cuantum de S lei şi a fost individualizată prin mai multe acte 

administrativ fiscale nenominalizate prin contestaţie;
- prin decizia de impunere ---- din data de 05.04.2013 referitoare la obligaţiile de plată 

accesorii reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări 
sociale de stat  în sarcina contestatorului  au fost stabilite obligaţii  de plată accesorii  în 
sumă de YY lei din care pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor de asigurări sociale 
de sănătate, dobânzi în sumă de d1 lei şi  penalităţi  de întârziere în sumă de p1 lei iar 
pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor de asigurări  sociale  de stat, dobânzi în 
sumă de d3 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de p2 lei;
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- în data de 29.04.2013, contribuabilul "RI" figurează în evidenţa pe plătitor cu obligaţii 
fiscale de plată în sumă totală  de D lei din care la contribuţii de asigurări de sănătate în  
sumă de YYY lei şi la contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de ZZ lei din care 
numai suma de YY lei (d1 lei+p1 şi d3 lei +p2 lei) a fost stabilită de către A.F.P. N prin  
decizia de impunere nr, ----/05.04.2013.

-  obligaţiile  fiscale  neachitate  la  bugetul  asigurărilor  de  sănătate  şi  la  bugetul 
asigurărilor  sociale în sumă de sss lei  au făcut obiectul  somaţiei  nr.  **--//  din data de 
27.02.2013 şi a titlului executoriu nr. --**--1/27.02.2013, confirmate de primire în data de 
06.03.2013.

I.F. RE a desfăşurat activitate până la data de 28.11.2012 când i s-a eliberat certificatul 
de radiere de către oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul V.

-  contestaţia  împotriva actelor  administrativ  fiscale  prin  care  au fost  individualizate 
obligaţiile fiscale contestate în sumă de SS lei trebuiau depuse la organul fiscal emitent 
acestora  în  termenul  prevăzut  de  art.  207  alin.  (1)  din  Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată care precizează: „(1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de  
la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii”.

- în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.  125 din 27 
decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
care precizează: 

 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.

Pentru cele ce preced, în raport de articolele de lege invocate în prezenta decizie, 
contestaţia formulată de domnul "RI" referitor la obligaţiile de plată în sumă de SS lei se  
priveşte ca fiind fără obiect şi urmează a fi respinsă ca atare. 

B)  Referitor  la  Decizia  nr.  ----/05.04.2013  referitoare  la  obligaţiile  de  ălatză  
accesorii în sumă de YY lei, analizând termenul de depunere a contestaţiei, D.G.F.P. V 
reţine că,  a fost comunicată domnului  "RI",  cu scrisoarea recomandată,  confirmată  de 
primire în data de 16.04.2013, şi că acţiunea, în calea administrativă de atac a fost depusă 
la Administraţia Finanţelor Publice N în data de  28.04.2013  şi   înregistrată  sub nr.---- în 
aceeaşi zi.

Ca urmare, se constată că pentru Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
----/05.04.2013, termenul legal de depunere a contestaţiei prevăzut de art. 207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  a fost respectat.

Având  în  vedere  cele  menţionate  până  la  acest  punct  în  decizie,  în  speţă,  sunt 
întrunite, pentru acest act administrativ fiscal, condiţiile procedurale prevăzute de art. 
206,  art.  207  alin.(1)  şi  art.  209  alin.(1)  lit.a)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură  fiscală,  republicată  în  2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  motiv 
pentru care D.G.F.P. V este investită  să  soluţioneze contestaţia pe fond pentru pretenţia 
formulată împotriva acestui act administrativ fiscal.

Cauza  supusă  soluţionării  D.G.F.P.  V  prin  Compartimentul  Soluţionare 
Contestaţii este să se pronunţe dacă domnul "RI" datorează în mod legal obligaţiile 
de  plată  accesorii  în  sumă  de  AA  lei  stabilite  prin  decizia  de  impunere  nr. 
----/05.04.2013  în  condiţiile  în  care  debitul  principal  reprezentând  contribuţii  de 
asigurări sociale de sănătate şi a contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de 
persoanele care realizează venituri din activităţi independente nu a fost achitat la 
scadenţă.
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În fapt,  prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr.  ---- din data de 
05.04.2013 emisă de Administraţia  Finanţelor Publice N, organele fiscale au stabilit  în 
sarcina contestatorului, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de YY lei din care: 

a)  pentru  neachitarea la  scadenţă  a  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  de  sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru perioada 
16.03.2007-05.04.2013:

– dobânzi în sumă de d1 lei;
– penalităţi  de întârziere în sumă de p1 lei;

b) pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiilor de asigurări sociale  de stat datorate 
de  persoanele  care  realizează  venituri  din  activităţi  independente,  pentru  perioada 
26.12.2012-05.04.2013:

    -  dobânzi în sumă de d3 lei;
    -  penalităţi de întârziere în sumă de p2 lei, aşa cum rezultă din anexa la decizia nr.  

----/05.04.2013. 
Motivul de fapt pentru calcularea obligaţiior de plată accesorii l-a constituit „plata cu 

întârziere a contribuţiilor  sociale de stat  şi  a contribuţiilor  sociale de sănătate de către 
contribuabil.”

Se reţine că debitele principale au fost stabilite de către Casa Judeţeană de Asigurări 
Sociale  de  Sănătate  V,  respectiv  Casa  Judeţeană  de  Pensii  V  şi  au  fost  transmise 
electonic  în  baza  de  date  a  AFP N  de  către  creditorii  respectivi  în  conformitate  cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.  125 din 27 decembrie 2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal care precizează: 

 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.
   ....
    (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau organelor  
fiscale  din  subordinea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  în  vederea  
colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice  
prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite şi neachitate până la  
data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se face până la data de 30 septembrie  
2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire şi  
a următoarelor documente:
    a) înscrisuri în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la  
data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii;
   b)  situaţia  soldurilor  contribuţiilor  stabilite  până de  data  de 30 iunie  2012  şi  
neîncasate până la aceeaşi dată;
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite pentru  
anul 2012;
  d)  orice  alte  informaţii  disponibile,  necesare  urmăririi  şi  verificării  sumelor  
datorate.
    (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin.  
(4) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului  
muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, în termen de 30 zile de  
la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României,  
Partea I.

Deasemenea se reţine că  A.F.P. N  a procedat la acţiuni de executare silită, potrivit 
prevederilor art. 145 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
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cu  modificările  şi  completările  ulterioare  prin  întocmirea  Somaţiei  nr.  **--///27.02.2013 
trimisă  la  UIR  VL  şi  confirmată  cu  data  de  06.03.2013  şi  a  Titlului  executoriu  nr. 
3740100014096641.

În  drept, art.  119  alin.  (1)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003,  modificat  prin 
Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 care prevede: 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de  
plată, se datorează după acest termen dobânzi si penalităţi de întârziere”. 

Art. 120 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, precizează: 
“(1)  dobânzile se calculează pentru fiecare zi  de întarziere, incepând cu ziua  

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate  
inclusiv”. 

Luând în  considerare  prevederile  legale  citate,  se  reţine  că  pentru  contribuţiile  de 
asigurări  sociale de sănătate şi  contribuţiile sociale de stat  datorate de persoane care 
realizează  venituri  din  activităţi  independente  stabilite  din  oficiu  (după  cum susţine  şi 
contestatorul deoarece acesta nu a depus declaraţiile de venit pentru persoane fizice) de 
către Casa Judeţeană de Asigurari de Sănătate V, respectiv Casa Judeţeană de Pensii V) 
prin decizii de impunere şi neachitate la scadenţă, domnul "RI" datorează dobânzile de 
întârziere în suma de WWlei (d1+d3 lei), calculate de Administraţia Finantelor Publice N 
pentru perioada 16.03.2007 – 05.042013, respectiv 31.12.2012-05.04.2013.

Art. 120^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, modificată şi completată prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 39/2010, în vigoare de la data de 01.07.2010, 
prevede: 
“(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileste astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenta, nu se datorează  
şi  nu  se  calculează  penalităţi  de  întârziere  pentru  obligatiile  fiscale  principale  
stinse; 
b)  daca  stingerea  se  realizează  în  următoarele  60  de  zile,  nivelul  penalităţii  de  
întârziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; 
c) dupa împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este 
de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse”. 

În temeiul prevederilor legale citate se reţine că pentru contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate şi contribuţiile sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri  
din  activităţi  independente  stabilite  de  Casa  Judeţeană  de  Asigurări  de  Sănătate  V, 
respectiv Casa Judeţeană de Pensii V prin decizii de impunere şi neachitate la scadentă,  
domnul "RI" datorează  şi   penalităţile de întârziere în sumă de PP lei  (p1 lei+p2 lei), 
obligaţiile fiscale principale neachitate la  scadenţă fiind în  sumă de O lei   din care la 
contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizeaza venituri  
din activităţi independente suma de CASS lei şi la contribuţia pentru asigurări sociale de 
stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi  independente, suma de 
CAS lei.

Se reţine că organele fiscale din cadrul Administratiei Finanţelor Publice N au calculat 
în mod corect şi legal prin decizia nr. ----/05.04.2013 dobânzile şi penalităţile de întârziere 
în sumă totală de YY lei şi pe cale de consecinţă contestaţia pentru acest capăt de cerere 
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. 

Susţinerea contestatorului conform căreia nu a obţinut niciodată venituri din activităţi  
independente nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a cauzei, deoarece la dosarul  
cauzei, organul de inspecţie fiscală a anexat şi  copii ale deciziilor de impunere anuală 
pentru  veniturile  realizate  din  România  de  persoanele  fizice  pentru  anii  2007-2011  şi 
decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2012, documente 
ce se constituie în dovezi certe că în perioada 2007-2012, domnul "RI" a realizat venituri  
din activităţi independente (comerţ).

Nici susţinerea contestatorului conform căreia în perioada 2007-2012 a fost angajatul 
S.C. R S.R.L.nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a cauzei deoarece pentru a 
proba această susţinere domnul "RI" anexează la contestaţie două adeverinţe eliberate de 
societatea respectivă şi  nu o copie după fişa fiscală (FF1 sau FF2) emisă de această 
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unitate pe numele său, o copie după un carnet de muncă,  un contract de muncă încheiat 
între domnia sa şi societatea în cauză sau o copie de pe decizia de incetare a raporturilor  
de muncă, înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă V, având în vedere că sarcina 
probei  nu implică un drept  al  contestatorului,  ci  un imperativ al  interesului  personal  al  
acestuia care invocă o pretenţie în cadrul căii administrative de atac, neprobarea cererii 
afirmate determinând respingerea contestaţiei.

Astfel,  speţei îi sunt aplicabile  şi prevederile pct.11.1 lit. a) din Ordinul OPANAF nr. 
450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:
 “11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în  
susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul 
administrativ fiscal atacat;”

Faţă  de  cele  reţinute  mai  sus,  în  raport  de  prevederil  legale  invocate  contestaţia 
domnului "RI" formulată împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. 
----/05.04.2013 urmează a se respinge ca neîntemeiată.

Pentru considerentele reţinute şi în temeiul art. 216 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului  
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  se

D E C I D E
1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de domnul "RI" CNP -------- 

din sat GaraB, comunaB, judeţul V  împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ----/ 05.04.2013 emisă de Administraţia Finanţelor Publice N pentru suma de 
YY lei din care dobânzi şi penalităţi aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente în sumă de --- 
lei şi contribuţiei de asigurări de stat datorată de persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente în sumă de --- lei.

2. Respingerea ca fiind fără obiect a contestaţiei formulată domnul "RI" CNP -------- 
din sat Gara B, comuna B, judeţul V pentru suma de SS.

3. Decizia D.G.F.P. V nr. 68/31.05.2013 se comunică în conformitate cu prevederile art. 
44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare, celor în drept.

4. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
contestată în termen de 6 luni de la data comunicării la Tribunalul V.

DIRECTOR EXECUTIV
----

red/dact:4 ex. 
V.B.
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