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Biroul de solu�ionare a contesta�iilor 
          DOSAR NR. 72/2013 

 
 
 

DECIZIA NR. 61 / 11.07.2013   
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de d-nul C.I. 
cu domiciliul în mun. …, str. …, nr. …, sc. …, ap. … 

 jud. B-N, CNP …  
înregistrat� la D.G.F.P. Bistri�a-N�s�ud sub nr. …/… 

 
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Bistri�a-N�s�ud a fost sesizat� de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice … în leg�tur� cu contesta�ia formulat� de d-nul C.I., 
înregistrat� sub nr. …/…. 

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. …/… pentru suma de … lei, act administrativ fiscal emis de  
Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Bistri�a, prin care s-au stabilit în sarcina d-lui 
C.I. obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri (cod 111).  

Analizând datele din dosar �i având  în vedere prevederile art.205, art.207 �i 
art.209 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, constat�m c� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Bistri�a-N�s�ud, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� 
solu�ioneze cauza. 

 
        Din analiza datelor �i a documentelor aflate la dosarul cauzei se desprind 
urm�toarele: 

I. Prin Decizia men�ionat� mai sus (filele nr. 5-6) s-au stabilit pentru 
perioada 01.06.2012-31.12.2012 în sarcina persoanei fizice C.I., obliga�ii fiscale 
accesorii în sum� total� de … lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri (cod 111). 

În referatului cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei (filele nr. 10-12) 
organul emitent men�ioneaz� c� potrivit O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, organele fiscale din subordinea 
A.N.A.F. au preluat (începând cu data de 01.07.2012) în vederea colect�rii, crean�ele 
reprezentând contribu�iile sociale datorate de persoanele fizice prev�zute la cap. II �i 
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III din titlul IX2 al Codului fiscal, stabilite �i neachitate pân� la data de 30.06.2012, 
iar prin urmare decizia în cauz� cuprinde accesorii aferente obliga�iilor de plat� 
determinate în baza datelor comunicate de Casa de Asigur�ri Sociale de S�n�tate 
Bistri�a-N�s�ud.  

În drept, stabilirea sumele înscrise în actul administrativ fiscale men�ionat mai 
sus s-a f�cut în baza prevederilor art. 88 lit. c) coroborat cu art. 119 din Codul de 
procedur� Fiscal�. 

 
II. Împotriva Deciziei de impunere referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii nr…./… contribuabilul a depus contesta�ie (fila nr. 9) înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice … sub nr. …/… iar complet�rile ulterioare 
(fila nr.7) sub nr. …/…. Dosarul contesta�ie a fost înregistrat la registratura 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Bistri�a-N�s�ud sub nr. …/….  

În fapt, petentul contest� suma stabilit� prin decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii deoarece Casa de Asigur�ri de S�n�tate Bistri�a-N�s�ud nu i-a 
prezentat o situa�ie clar� a debitului în urma deciziei civile nr. … din … prin care s-a 
anulat plata sumei restante de …lei reprezentând contribu�ia social� de asigur�ri de 
s�n�tate, decizia fiind definitiv� �i irevocabil�. 

De asemenea, men�ioneaz� c� nu are nici o rela�ie contractual� cu aceast� 
institu�ie, nepl�tind niciodat� contribu�ia, neavând calitatea de asigurat. 

  
         III. Examinând cauza în raport cu documentele existente la dosar,  
motivele invocate de contestator �i actele normative aplicabile spe�ei, se re�in 
urm�toarele: 

În fapt, Administra�ia Finan�elor Publice … a stabilit în sarcina 
contribuabilului C.I., prin decizia nr. …/…. (filele nr. 5-6) obliga�ii fiscale accesorii 
în cuantum de …lei. Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale astfel cum se reg�sesc în anexa la actul atacat 
(fila nr. 5) se prezint� dup� cum urmeaz�:  

� dobânzi: 
- pentru perioada 01.06.2012 – 12.12.2012 pentru debitul de … lei au fost 

calculate dobânzi în sum� de …lei (…lei * 195 zile * 0,04%/zi = … lei); 
- pentru perioada 13.12.2012 – 31.12.2012 pentru debitul de … lei au fost 

calculate dobânzi în sum� de … lei (… lei * 19 zile * 0,04%/zi = … lei).   
� penalit��i de întârziere  

- pentru suma de … lei au fost calculate penalit��i în cuantum de … lei pentru 
dep��irea scaden�ei cu 195 zile (… lei * 15% = … lei). 

        În contradictoriu, petentul sus�ine c� prin decizia civil� nr. … din …  s-a anulat 
plata sumei restante de … lei reprezentând contribu�ia de asig�ri de s�n�tate, decizia 
fiind definitiv� �i irevocabil�. De asemenea, men�ioneaz� c� nu are nici o rela�ie 
contractual� cu Casa de Asigur�ri de S�n�tate Bistri�a-N�s�ud, nepl�tind niciodat� 
contribu�ia, neavând calitatea de asigurat. 

Pentru a putea efectua o analiz� în baza c�reia s� se pronun�e o solu�ie legal�, 
organul de solu�ionare a solicitat emitentului actului contestat (prin adresa nr. …/… - 
fila nr. 14 �i nr. …/… fila nr. 17) s� transmit� documentul men�ionat în anexa de 
calcul prin care a fost individualizat� suma de plat� avut� în vedere la stabilirea 
obliga�iilor accesorii, respectiv decizia cu num�rul … din … împreun� cu dovada 
comunic�rii acesteia c�tre contribuabil.  
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Prin adresa nr. …/… (fila nr. 32) organul emitent transmite 3 decizii de 
impunere emise de Casa de Asigur�ri de S�n�tate B-N.  (nr. …/…–filele nr. 21-23, 
nr. …/… – filele 24-25 �i nr. …/… – filele nr. 18-20). Observ�m c� de�i în cuprinsul 
anexei la decizia contestat� se men�ioneaz� c� documentul prin care s-a individualizat 
debitul principal are num�rul …/…, acesta provine de fapt din dou� decizii de 
impunere din oficiu (nr. …/… – suma de … lei �i nr. …/… – suma de … lei) emise 
de Casa de Asigur�ri de S�n�tate B-N. 

Re�inem de asemenea c� în din cuprinsul Situa�iei analitice debite, pl��i, 
solduri, aflat� la dosarul cauzei (fila nr. 1) reiese c� petentul figureaz� în eviden�ele 
organului fiscal cu un debit în cuantum de … lei, data scaden�ei fiind .  

Referitor la comunicarea deciziilor de impunere emise de Casa de Asigur�ri de 
S�n�tate B-N re�inem c� acestea au fost comunicate prin publicitate, prin publicarea 
anun�ului colectiv nr. …/…. în data de 22.08.2012 concomitent, la sediul �i pe pagina 
de internet a institu�iei emitente. Întreaga procedur� de comunicare se reg�se�te la 
dosarul cauzei (filele 27-31). 

În raport cu probatoriul dosarului, a punctelor de vedere exprimate de 
organul emitent �i a celor sus�inute de petent, organul de solu�ionare urmeaz� s� 
stabileasc� dac� se poate pronun�a pe fond cu privire la legalitatea sumelor 
stabilite prin actul administrativ atacat, în condi�iile în care nu se poate stabili cu 
certitudine care este debitul principal aferent c�ruia se impune calculul obliga�iilor 
fiscale accesorii, iar perioada avut� în vedere este incorect determinat�. 

Din analiza documentelor existente la dosar reiese c� în eviden�a organului 
fiscal contribuabilul figureaz� cu un debit în cuantum de … lei cu scaden�a 
31.05.2012 (a se vedea fila nr. 1), debit avut în vedere la calculul de accesorii fiscale 
numai pentru perioada 13.12.2012-31.12.2012 (a se vedea anexa la decizia contestat� 
– fila nr. 5). Pentru perioada anterioar�, respectiv 01.06.2012-12.12.2012 debitul 
principal în baza c�ruia au fost calculate obliga�iile fiscale accesorii este în sum� de 
… lei care coincide cu cel rezultat din deciziile de impunere din oficiu nr. 
…/31.05.2012 �i …/31.05.2012 emise de Casa de Asigur�ri de S�n�tate B-N. 

Constat�m c� la dosarul cauzei nu exist� elemente care s� justifice care este 
motivul pentru care organul fiscal a stabilit obliga�ii fiscale accesorii luând în calcul 
pentru perioada 01.06.2012 – 12.12.2012 un debit de … lei, iar pentru perioada 
13.12.2012 – 31.12.2012 un debit de … lei, din situa�ia analitic� a contribuabilului 
nerezultând c� în perioada supus� analizei ar fost efectuat� vreo plat� care s� sting� 
par�ial debitul ini�ial. 

 De asemenea, consider�m c� un alt aspect care se impune a fi analizat este cel 
legat de stabilirea perioadei pentru care se datoreaz� eventualele obliga�ii accesorii. 
Constat�m c� în spe�a supus� analizei cele dou� acte de impunere prin care Casa de 
Asigur�ri de S�n�tate B-N a stabilit din oficiu obliga�ii de plat� la Fondul na�ional 
unic de asigur�ri sociale de s�n�tate FNUASS având nr. …/… �i nr. …/… au fost 
comunicate petentului prin publicitate (conform art. 44 alin. (3) din Codul de 
procedur� fiscal�) la data de 22.08.2012, anun�ul colectiv nr. …/22.08.2012 (filele nr. 
28-30) fiind afi�at la sediul �i pe pagina de internet a institu�ie, întocmindu-se în acest 
sens proces-verbal privind îndeplinirea procedurii (fila nr. 31). Fa�� de acest aspect 
preciz�m c� actele de impunere amintite pot produce efecte juridice numai din 
momentul în care sunt comunicate, termenul în raport de care se va analiza condi�ia 
întârzierii la plat� stabilindu-se tot în func�ie de aceast� dat� în conformitate cu art. 
111 alin. (2) din Codul de procedur� fiscal�. Raportat la acest ra�ionament organul 



    4 4

fiscal nu poate pretinde plata unor obliga�ii fiscale accesorii pentru o perioad� 
anterioar� datei când se împline�te termenul pân� la care petentul avea obliga�ia de a 
pl�ti debitul principal, respectiv 05.10.2012. 

Referitor la sus�inerile petentul cuprinse în contesta�ie constat�m c� acestea nu 
sunt incidente spe�ei, Tribunalul Bistri�a-N�s�ud pronun�ându-se prin decizia civil� 
nr. …/…. (filele nr. 40-45) într-o cauz� legat� de contestarea actelor de executare 
îndeplinite de Casa de Asigur�ri de S�n�tate Bistri�a-N�s�ud având la baz�   decizia 
de impunere cu nr. …/…. emis� pe numele contestatorului, act care nu are leg�tur� cu 
cele care fac obiectului prezentei contesta�ii.  

Având în vedere cele prezentate mai sus consider�m c� în cauza analizat� este 
evident c� debitul principal aferent c�ruia au fost stabilite obliga�iile fiscale accesorii 
contestate, este incert, �i în consecin�� se impune reverificarea acestui aspect. De 
asemenea, a�a cum s-a ar�tat, se va reanaliza �i perioada pentru care organul fiscal 
este îndrept��it s� angajeze r�spunderea contribuabilul pentru neplata în termenul 
legal a obliga�iilor fiscale datorate.  

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 210 �i ale  art. 
216 alin. (3), din Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare se: 
 

DECIDE: 
 
  Desfiin�area deciziei referitoare la obliga�iile de plat� nr. …/… pentru suma de 
… lei, reprezentând accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri, urmând ca, în raport cu considerentele 
prezentei decizii �i cu starea de fapt ce se va constata urmare a verific�rilor 
întreprinse, s� se aplice normele legale. 
  

Prezenta poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul  
Bistri�a-N�s�ud – Sec�ia comercial� �i contencios administrativ.  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


