
            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
           AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a  judeţului ...            

     Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, ..., jud.  ...
      Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: +0235317067

                                  e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro

     

DECIZIA nr. 126/2012 
            privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

        ...
                  înregistrată la D.G.F.P. ... sub nr. .../04.09.2012

Directia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  judeţului  ...  prin  Compartimentul 
soluţionarea contestaţiilor a fost sesizată de către Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului  ...  cu  adresa  nr.  .../31.08.2012,  înregistrată  la  D.G.F.P.  ...  sub 
nr.  .../04.09.2012,  cu  privire  la  contestaţia  formulată  de  domnul  ...,   CNP:  ...,  cu 
domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., judeţul ....

Obiectul  contestaţiei,  înregistrată  la  Administraţia  Finanţelor  Publice  a 
Municipiului ...  sub nr. .../27.08.2012, îl  constituie Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată  accesorii  nr.  .../01.07.2012,  prin  care  s-au  stabilit  obligaţii  accesorii  aferente 
Contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri  
din activităţi  independente, activităţi  agricole şi  asocieri  fără personalitate juridică în 
sumă de ... lei, comunicată petentului de către AFPM ... în data de 16.08.2012.

În  raport  cu  datele  din  dosarul  contestaţiei  în  speţă  sunt  întrunite  condiţiile 
prevăzute de art. 205 şi 207 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 

Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  D.G.F.P.  ...  este  competentă  să 
soluţioneze pe fond contestaţia, în condiţiile în care obligaţiile de plată cu titlul 
de accesorii au fost instituite de Casa Judeţeană de Pensii ... anterior datei de 
01.07.2012.

Înainte de a analiza pe fond contestaţia, organul de soluţionare este obligat să 
procedeze la verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor obligatorii  de procedură,  
conform prevederilor art.  213 (5) din O.G. nr. 92/2003, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, care dispun:
„(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de  
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu  
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”

În  fapt,  Administraţia  Finanţelor  Publice  a  Municipiului  ...  în  conformitate  cu 
prevederile OUG nr. 125/2011  pentru modificarea şi  completarea  Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal care la ART.  V precizează: “(1) Începând cu data de 1 iulie 2012,  
competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fi 
zice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de  
Administrare Fiscală” şi a Protocolului-cadru de predare-primire a documentelor şi in
formaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute 
la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal, a preluat de la Casa Judeţeană de Pensii ...  
şi de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate documentele şi informaţiile privind 
contribuţiile  sociale  datorate  de  persoanele  fizice  şi  neachitate  până  la  data  de 
01.07.2012.

Obiectul  predării  de  la  Casa  Judeţeană  de  Pensii  ...  şi  primirii  de  către 
D.G.F.P. ... conform Anexei 11 la protocol îl constituie declaraţiile individuale de asigur

1



are,  deciziile  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  şi  calculul  accesorii,  docu
mentele care au stat la baza asigurării în sistemul public de pensii şi a derulării acesteia 
până la data de 30.06.2012, orice alte documente/acte/informaţii relevante pentru stabi
lirea certă a situaţiei asigurării în sistemul public de pensii a persoanei respective, ur
măririi şi verificării sumelor datorate, etc.

Pct. 3 din protocolul-cadru precizează că: “predătorii vor comunica asiguraţilor, 
în primele 15 zile ale lunii iunie 2012 titlurile de creanţă în care sunt stabilite atât ob
ligaţiile principale restante la data de 31 mai 2012 cât şi obligaţiile fiscale accesorii cal
culate până la aceeaşi dată, pentru creanţele fiscale care nu au fost individualizate în 
alte titluri de creanţă comunicate asiguraţilor” iar prin excepţie, aceste titluri de creanţă 
care nu au fost comunicate potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală până la data 
de  30  iunie  2012,  vor  fi  comunicate  de  către  organele  competente  ale  Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi au domiciliul asiguraţii.

Totodată în conformitate cu nota nr. 2 din Ghidul ANAF privind declararea şi 
plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din 
activităţi  independente  şi  alte  venituri  din  19.07.2012: „Pentru  veniturile  
persoanelor fizice obţinute anterior datei de 01.07.2012, competenţa în administrarea  
contribuţiilor  sociale  datorate  precum  şi  în  soluţionarea  eventualelor  contestaţii  
împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de 
asigurări sociale”.     

În conformitate cu nota nr. 2 din Ghidul ANAF privind declararea şi plata con
tribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente şi alte venituri  din 19.07.2012: „Pentru veniturile persoanelor fizice  
obţinute anterior datei de 01.07.2012, competenţa în administrarea contribuţiilor sociale  
datorate  precum  şi  în  soluţionarea  eventualelor  contestaţii  împotriva  actelor  
administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de asigurări sociale. 

Din „Situaţia analitică debite, plăţi, solduri” a contribuabilului ... CNP: ... din  ..., 
str. ...., nr. ..., judeţul ... reiese că la data preluării de la Casa Judeţeană de Pensii ... a 
evidenţei nominale a persoanelor asigurate care au realizat venituri pentru care aveau 
obligaţia plăţii contribuţiilor sociale petentul figurează la sursa „Contribuţia de asigurări  
sociale  de  stat  datorate  de  persoane  care  realizează  venituri  din  activităţi  
independente, activităţi  agricole şi  asocieri  fără personalitate juridică” cu obligaţii  de 
plată în  sumă de ...  lei,  din  care suma de ...  lei  reprezintă contribuţie  de asigurări  
sociale neachitată până la data de 25 iulie 2012, iar suma de ... lei reprezintă accesorii 
aferente instituite de Casa Judeţeană de Pensii ...,  din care petentul contestă suma 
de ... lei compusă din: suma de ... lei reprezentând dobânzi (... lei) şi penalităţi (... lei)  
instituite în data de 29 februarie 2012, iar suma de ... lei dobânzi instituite în data de 02 
iulie 2012.

Administraţia  Finanţelor  Publice  a  Municipiului  ...,  pe  baza  documentelor 
preluate de la Casa Judeţeană de Pensii ... a constatat că titlurile de creanţă prin care 
s-au constituit obligaţiile de plată accesorii în sumă de ... lei în sarcina petentului, nu au 
fost comunicate acestuia în conformitate cu prevederile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată motiv pentru care în data de 16.08.2012 
a  procedat  la  comunicarea  deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  
nr. .../01.07.2012.

Împotriva  acestui  act  administrativ  fiscal  formulează  contestaţie  domnul  ... 
CNP: ... din ..., str. ..., nr. ..., judeţul .... 

În drept,  sunt aplicabile prevederile notei 2 din  Ghidul ANAF din 19.07.2012 
privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către  persoanele fizice care 
realizează venituri  din activităţi  independente şi  alte venituri:  „Pentru veniturile  
persoanelor fizice obţinute anterior datei de 01.07.2012, competenţa în administrarea  
contribuţiilor  sociale  datorate  precum  şi  în  soluţionarea  eventualelor  contestaţii  
împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de 
asigurări sociale.     
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Având  în  vedere  prevederile  legale  reţinute,  organul  de  soluţionare  constată 
faptul că pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a  
făcut stabilirea obligaţiilor de plată emise înainte de data de 01.07.2012 competenţa de 
soluţionare a cauzei aparţine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor 
din cadrul Casei Judeţene de Pensii ....

În  aceste  condiţii,  soluţia  ce  urmează  a  se  pronunţa  este  de  transmitere  a 
dosarului contestaţiei formulată de domnul ..., CNP: ... din ..., str. ...., nr. ..., judeţul ... 
împotriva deciziei  referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr.  .../01.07.2012,  către 
Casa Judeţeană de Pensii ... pentru competentă soluţionare.

Pentru cele ce preced şi în temeiul art. 210(1) şi art. 216(1) din O.G. nr. 92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se

DECIDE:

1. Declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei formulată de domnul ..., 
CNP: ... din  ..., str. ...,  nr. ..., judeţul ... împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. .../01.07.2012, în favoarea Casei Judeţene de Pensii ....

2.  Decizia  D.G.F.P.  nr.  126/12.09.2012  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.

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor  administrative de atac şi 
poate fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul ....

DIRECTOR EXECUTIV, 
                   ...

Red/dact: 4 ex.
...
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