
             

DECIZIA NR.1093
din 30.06.2015

                                            

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice . a fost sesizata de
Administratia Judeteana a Finantelor Publice ...., cu privire la contestatia formulata de
catre d-l  X din ...... ,inregistrata la noi sub nr......../16.02.2015.

Contestatia este formulata împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice..... si priveste
suma de ... lei reprezentând  dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale de
sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si
persoanele care nu realizeaza venituri.

Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207 (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în M.O. partea I
nr. 513/31.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport de comunicarea
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....../31.12.2014 in data de
28.01.2015 conform  confirmarii de primire existenta in copie la dosarul contestatiei si
inregistrarea contestatiei la A.J.F.P. .... data de 05.02.2015, conform stampilei acestei
institutii. 

Constatând ca  in speta, sunt îndeplinite dispozitiile art. 205, art. 207(1) si art.
209(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala  cu modificarile si
completarile ulterioare, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ....., prin
Serviciul Solutionare Contestatii, este investita sa  solutioneze contestatia formulata de
catre d-l  X.

I.D-l X, contesta referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....../31.12.2014,
emisa de Administratia Finantelor Publice ...., invocând urmatoarele motive:

Contestatorul precizeaza ca decizia atacata este emisa asupra unei creante
inexistente avand in vedere ca prin Sentita civila nr. ..../CA pronuntata de Tribunalul
Brasov la data de 22.05.2012 in dosarul nr....../2011 ramasa irevocabila prin Decizia  
nr...../13.03. s-a dispus anularea Deciziei de impunere nr..../19.10.2011 emisa de
C.N.A.S.

Pentru motivele prezentate contestatorul solicita admiterea contestatiei cu privire
la accesoriile in valoare de ... lei stabilite de plata prin Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr...../31.12.2014,.
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II.Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, A.F.P.

... a calculat  in sarcina  contribuabilului X, accesorii  in valoare de ... lei aferente
debitului reprezentand  contributie la asigurari sociale de sanatate,  în temeiul art. 88, lit.
c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

Din anexa la decizia nr...../31.12.2014, rezulta ca suma de .... lei reprezinta  
dobânda calculata pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 pentru neplata debitului in
valoare de .... lei reprezentand CASS stabilit de Casa de Asigurari de Sanatate ... prin
documentul nr. .... din 19.10.2011.

III. Luând în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare în perioada de impunere, se retine:

Referitor la accesoriile în suma de ... lei reprezentând dobanzi aferente
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, cauza
supusa solutionarii este daca  d-l X datoreaza bugetului de stat dobanzile in
valoare de ... lei aferente debitului in valoare de ... lei individualizat de plata prin
Decizia nr..../19.10.2011 emisa de Casa de Asigurari de Sanatate Brasov in
conditiile in care Tribunalul .... prin Sentinta civila nr.../22.05.2012  pronuntata in
dosarul nr..../62/2011, ramasa irevocabila conform Deciziei nr...../13.03.2013 emisa
de Curtea de Apel Brasov anuleaza Decizia de impunere nr...../19.10.2011.

În fapt, Administratia Finantelor Publice ....- Biroul Evidenta Platitori-P.F. a emis
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, prin care  a stabilit
în sarcina contribuabilului X, pe perioada 01.04.2014-31.12.2014, dobanzi  în suma de
.... lei pentru neplata în termen a debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  
individualizat de plata prin Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de
Asigurari Sociale de Sanatate ...

Dobanzile in valoare de .... lei au fost stabilite in conformitate cu prevederile
art.119, art.120 din O.G. Nr.92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala,
potrivit caruia:

“1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de
întârziere.

(3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi
apartine creanta principala.

(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite
în conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”

-art.120
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“(1) Dobânzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului
creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la
scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”

In contestatie, contestatorul sustine ca instanta de judecata a anulat decizia de
impunere cu nr..../19.10.2011 în care a fost stabilita suma de ... lei si ca urmare nu
datoreaza accesoriile stabilite.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Dobanzi  în suma de ... lei stabilite pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 sunt

aferente debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  individualizat de plata prin
Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate .....

Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate ... prin care s-a stabilit debitul de plata in valoare de ... lei a fost contestata in
instanta de catre d-l X si a facut obiectul dosarului civil nr...../2011.

Solutionand dosarul nr...../2011, Tribunalul Brasov prin Sentinta civila nr..... din
22.05.2012 a admis actiunea formulata de reclamantul X a anulat Decizia de impunere
nr. ..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de Sanatate ....

Sentinta civila nr..../CA din 22.05.2012 a Tribunalul Brasov a ramas irevocabila
prin Decizia nr...../R a Curtii de Apel ... urmare a respingerii recursului formulat de Casa
de Asigurari Sociale de Sanatate .....

Având în vedere, ca  instanta de judecata a anulat creanta fiscala principala
printr-o hotarâre judecatoreasca, în cazul de speta sunt aplicabile prevederile art. 47 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: 

“(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat în
conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit
legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale
principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atât a actelor
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente
creantelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate
ori desfiintate, cât si a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza
actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele
administrative fiscale subsecvente au ramas definitive în sistemul cailor
administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care
va desfiinta sau modifica în mod corespunzator actele administrative fiscale prin
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care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale
subsecvente.
    (3) Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca împotriva
acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care
s-au stabilit, în mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale
principale prin orice modalitate.”

Având în vedere prevederile legale invocate si faptul ca Decizia de impunere nr.
..../19.10.2011, care a stat la baza calcularii accesoriilor a fost anulata de instanta de
judecata  prin Sentinta civila nr. ..../CA din 22 mai 2012 pronuntata de Tribunalul Brasov
în dosarul ..../2011, ramasa irevocabila prin Decizia nr...../13.03.2013 a Curtii de Apel
Brasov, tinând cont si de principiul de drept “accesorium sequitur principale”, se va
admite contestatia cu privire la suma de .... lei reprezentand dobanzi aferente
contributiei la sigurari sociale de sanatate si totodata se va anula Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor
Publice .....

La art.216 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind codul de procedura fiscala,
care prevede:

“1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, în totalitate sau în parte, ori
respinsa.

(2) În cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau
partiala a actului atacat.”

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul prevederilor art.
47 si art. 216  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE

 Admiterea  contestatiei formulata de catre D-l X, inregistrata la D.G.R.F.P......
sub nr...../16.02.2015, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr...../31.12.2014 cu privire la  suma de .... lei reprezentând accesorii aferente CASS.

Totodata se va anula Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
nr..../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice ....

                        

DIRECTOR GENERAL,
.
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II.Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, A.F.P.

... a calculat  in sarcina  contribuabilului X, accesorii  in valoare de ... lei aferente
debitului reprezentand  contributie la asigurari sociale de sanatate,  în temeiul art. 88, lit.
c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

Din anexa la decizia nr...../31.12.2014, rezulta ca suma de .... lei reprezinta  
dobânda calculata pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 pentru neplata debitului in
valoare de .... lei reprezentand CASS stabilit de Casa de Asigurari de Sanatate ... prin
documentul nr. .... din 19.10.2011.

III. Luând în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare în perioada de impunere, se retine:

Referitor la accesoriile în suma de ... lei reprezentând dobanzi aferente
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, cauza
supusa solutionarii este daca  d-l X datoreaza bugetului de stat dobanzile in
valoare de ... lei aferente debitului in valoare de ... lei individualizat de plata prin
Decizia nr..../19.10.2011 emisa de Casa de Asigurari de Sanatate Brasov in
conditiile in care Tribunalul .... prin Sentinta civila nr.../22.05.2012  pronuntata in
dosarul nr..../62/2011, ramasa irevocabila conform Deciziei nr...../13.03.2013 emisa
de Curtea de Apel Brasov anuleaza Decizia de impunere nr...../19.10.2011.

În fapt, Administratia Finantelor Publice ....- Biroul Evidenta Platitori-P.F. a emis
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, prin care  a stabilit
în sarcina contribuabilului X, pe perioada 01.04.2014-31.12.2014, dobanzi  în suma de
.... lei pentru neplata în termen a debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  
individualizat de plata prin Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de
Asigurari Sociale de Sanatate ...

Dobanzile in valoare de .... lei au fost stabilite in conformitate cu prevederile
art.119, art.120 din O.G. Nr.92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala,
potrivit caruia:

“1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de
întârziere.

(3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi
apartine creanta principala.

(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite
în conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”

-art.120
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“(1) Dobânzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului
creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la
scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”

In contestatie, contestatorul sustine ca instanta de judecata a anulat decizia de
impunere cu nr..../19.10.2011 în care a fost stabilita suma de ... lei si ca urmare nu
datoreaza accesoriile stabilite.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Dobanzi  în suma de ... lei stabilite pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 sunt

aferente debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  individualizat de plata prin
Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate .....

Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate ... prin care s-a stabilit debitul de plata in valoare de ... lei a fost contestata in
instanta de catre d-l X si a facut obiectul dosarului civil nr...../2011.

Solutionand dosarul nr...../2011, Tribunalul Brasov prin Sentinta civila nr..... din
22.05.2012 a admis actiunea formulata de reclamantul X a anulat Decizia de impunere
nr. ..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de Sanatate ....

Sentinta civila nr..../CA din 22.05.2012 a Tribunalul Brasov a ramas irevocabila
prin Decizia nr...../R a Curtii de Apel ... urmare a respingerii recursului formulat de Casa
de Asigurari Sociale de Sanatate .....

Având în vedere, ca  instanta de judecata a anulat creanta fiscala principala
printr-o hotarâre judecatoreasca, în cazul de speta sunt aplicabile prevederile art. 47 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: 

“(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat în
conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit
legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale
principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atât a actelor
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente
creantelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate
ori desfiintate, cât si a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza
actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele
administrative fiscale subsecvente au ramas definitive în sistemul cailor
administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care
va desfiinta sau modifica în mod corespunzator actele administrative fiscale prin
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care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale
subsecvente.
    (3) Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca împotriva
acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care
s-au stabilit, în mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale
principale prin orice modalitate.”

Având în vedere prevederile legale invocate si faptul ca Decizia de impunere nr.
..../19.10.2011, care a stat la baza calcularii accesoriilor a fost anulata de instanta de
judecata  prin Sentinta civila nr. ..../CA din 22 mai 2012 pronuntata de Tribunalul Brasov
în dosarul ..../2011, ramasa irevocabila prin Decizia nr...../13.03.2013 a Curtii de Apel
Brasov, tinând cont si de principiul de drept “accesorium sequitur principale”, se va
admite contestatia cu privire la suma de .... lei reprezentand dobanzi aferente
contributiei la sigurari sociale de sanatate si totodata se va anula Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor
Publice .....

La art.216 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind codul de procedura fiscala,
care prevede:

“1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, în totalitate sau în parte, ori
respinsa.

(2) În cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau
partiala a actului atacat.”

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul prevederilor art.
47 si art. 216  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE

 Admiterea  contestatiei formulata de catre D-l X, inregistrata la D.G.R.F.P......
sub nr...../16.02.2015, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr...../31.12.2014 cu privire la  suma de .... lei reprezentând accesorii aferente CASS.

Totodata se va anula Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
nr..../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice ....

                        

DIRECTOR GENERAL,
.
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valoare de .... lei reprezentand CASS stabilit de Casa de Asigurari de Sanatate ... prin
documentul nr. .... din 19.10.2011.

III. Luând în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare în perioada de impunere, se retine:

Referitor la accesoriile în suma de ... lei reprezentând dobanzi aferente
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, cauza
supusa solutionarii este daca  d-l X datoreaza bugetului de stat dobanzile in
valoare de ... lei aferente debitului in valoare de ... lei individualizat de plata prin
Decizia nr..../19.10.2011 emisa de Casa de Asigurari de Sanatate Brasov in
conditiile in care Tribunalul .... prin Sentinta civila nr.../22.05.2012  pronuntata in
dosarul nr..../62/2011, ramasa irevocabila conform Deciziei nr...../13.03.2013 emisa
de Curtea de Apel Brasov anuleaza Decizia de impunere nr...../19.10.2011.

În fapt, Administratia Finantelor Publice ....- Biroul Evidenta Platitori-P.F. a emis
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, prin care  a stabilit
în sarcina contribuabilului X, pe perioada 01.04.2014-31.12.2014, dobanzi  în suma de
.... lei pentru neplata în termen a debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  
individualizat de plata prin Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de
Asigurari Sociale de Sanatate ...

Dobanzile in valoare de .... lei au fost stabilite in conformitate cu prevederile
art.119, art.120 din O.G. Nr.92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala,
potrivit caruia:

“1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de
întârziere.

(3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi
apartine creanta principala.

(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite
în conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”

-art.120
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“(1) Dobânzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului
creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la
scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”

In contestatie, contestatorul sustine ca instanta de judecata a anulat decizia de
impunere cu nr..../19.10.2011 în care a fost stabilita suma de ... lei si ca urmare nu
datoreaza accesoriile stabilite.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Dobanzi  în suma de ... lei stabilite pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 sunt

aferente debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  individualizat de plata prin
Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate .....

Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate ... prin care s-a stabilit debitul de plata in valoare de ... lei a fost contestata in
instanta de catre d-l X si a facut obiectul dosarului civil nr...../2011.

Solutionand dosarul nr...../2011, Tribunalul Brasov prin Sentinta civila nr..... din
22.05.2012 a admis actiunea formulata de reclamantul X a anulat Decizia de impunere
nr. ..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de Sanatate ....

Sentinta civila nr..../CA din 22.05.2012 a Tribunalul Brasov a ramas irevocabila
prin Decizia nr...../R a Curtii de Apel ... urmare a respingerii recursului formulat de Casa
de Asigurari Sociale de Sanatate .....

Având în vedere, ca  instanta de judecata a anulat creanta fiscala principala
printr-o hotarâre judecatoreasca, în cazul de speta sunt aplicabile prevederile art. 47 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: 

“(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat în
conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit
legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale
principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atât a actelor
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente
creantelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate
ori desfiintate, cât si a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza
actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele
administrative fiscale subsecvente au ramas definitive în sistemul cailor
administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care
va desfiinta sau modifica în mod corespunzator actele administrative fiscale prin
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care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale
subsecvente.
    (3) Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca împotriva
acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care
s-au stabilit, în mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale
principale prin orice modalitate.”

Având în vedere prevederile legale invocate si faptul ca Decizia de impunere nr.
..../19.10.2011, care a stat la baza calcularii accesoriilor a fost anulata de instanta de
judecata  prin Sentinta civila nr. ..../CA din 22 mai 2012 pronuntata de Tribunalul Brasov
în dosarul ..../2011, ramasa irevocabila prin Decizia nr...../13.03.2013 a Curtii de Apel
Brasov, tinând cont si de principiul de drept “accesorium sequitur principale”, se va
admite contestatia cu privire la suma de .... lei reprezentand dobanzi aferente
contributiei la sigurari sociale de sanatate si totodata se va anula Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor
Publice .....

La art.216 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind codul de procedura fiscala,
care prevede:

“1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, în totalitate sau în parte, ori
respinsa.

(2) În cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau
partiala a actului atacat.”

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul prevederilor art.
47 si art. 216  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE

 Admiterea  contestatiei formulata de catre D-l X, inregistrata la D.G.R.F.P......
sub nr...../16.02.2015, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr...../31.12.2014 cu privire la  suma de .... lei reprezentând accesorii aferente CASS.

Totodata se va anula Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
nr..../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice ....

                        

DIRECTOR GENERAL,
.
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DECIZIA NR.1093
din 30.06.2015

                                            

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice . a fost sesizata de
Administratia Judeteana a Finantelor Publice ...., cu privire la contestatia formulata de
catre d-l  X din ...... ,inregistrata la noi sub nr......../16.02.2015.

Contestatia este formulata împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice..... si priveste
suma de ... lei reprezentând  dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale de
sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si
persoanele care nu realizeaza venituri.

Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207 (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în M.O. partea I
nr. 513/31.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport de comunicarea
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....../31.12.2014 in data de
28.01.2015 conform  confirmarii de primire existenta in copie la dosarul contestatiei si
inregistrarea contestatiei la A.J.F.P. .... data de 05.02.2015, conform stampilei acestei
institutii. 

Constatând ca  in speta, sunt îndeplinite dispozitiile art. 205, art. 207(1) si art.
209(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala  cu modificarile si
completarile ulterioare, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ....., prin
Serviciul Solutionare Contestatii, este investita sa  solutioneze contestatia formulata de
catre d-l  X.

I.D-l X, contesta referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....../31.12.2014,
emisa de Administratia Finantelor Publice ...., invocând urmatoarele motive:

Contestatorul precizeaza ca decizia atacata este emisa asupra unei creante
inexistente avand in vedere ca prin Sentita civila nr. ..../CA pronuntata de Tribunalul
Brasov la data de 22.05.2012 in dosarul nr....../2011 ramasa irevocabila prin Decizia  
nr...../13.03. s-a dispus anularea Deciziei de impunere nr..../19.10.2011 emisa de
C.N.A.S.

Pentru motivele prezentate contestatorul solicita admiterea contestatiei cu privire
la accesoriile in valoare de ... lei stabilite de plata prin Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr...../31.12.2014,.
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II.Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, A.F.P.

... a calculat  in sarcina  contribuabilului X, accesorii  in valoare de ... lei aferente
debitului reprezentand  contributie la asigurari sociale de sanatate,  în temeiul art. 88, lit.
c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

Din anexa la decizia nr...../31.12.2014, rezulta ca suma de .... lei reprezinta  
dobânda calculata pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 pentru neplata debitului in
valoare de .... lei reprezentand CASS stabilit de Casa de Asigurari de Sanatate ... prin
documentul nr. .... din 19.10.2011.

III. Luând în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare în perioada de impunere, se retine:

Referitor la accesoriile în suma de ... lei reprezentând dobanzi aferente
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, cauza
supusa solutionarii este daca  d-l X datoreaza bugetului de stat dobanzile in
valoare de ... lei aferente debitului in valoare de ... lei individualizat de plata prin
Decizia nr..../19.10.2011 emisa de Casa de Asigurari de Sanatate Brasov in
conditiile in care Tribunalul .... prin Sentinta civila nr.../22.05.2012  pronuntata in
dosarul nr..../62/2011, ramasa irevocabila conform Deciziei nr...../13.03.2013 emisa
de Curtea de Apel Brasov anuleaza Decizia de impunere nr...../19.10.2011.

În fapt, Administratia Finantelor Publice ....- Biroul Evidenta Platitori-P.F. a emis
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../31.12.2014, prin care  a stabilit
în sarcina contribuabilului X, pe perioada 01.04.2014-31.12.2014, dobanzi  în suma de
.... lei pentru neplata în termen a debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  
individualizat de plata prin Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de
Asigurari Sociale de Sanatate ...

Dobanzile in valoare de .... lei au fost stabilite in conformitate cu prevederile
art.119, art.120 din O.G. Nr.92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala,
potrivit caruia:

“1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de
întârziere.

(3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi
apartine creanta principala.

(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite
în conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”

-art.120
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“(1) Dobânzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului
creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la
scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”

In contestatie, contestatorul sustine ca instanta de judecata a anulat decizia de
impunere cu nr..../19.10.2011 în care a fost stabilita suma de ... lei si ca urmare nu
datoreaza accesoriile stabilite.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Dobanzi  în suma de ... lei stabilite pe perioada 01.04.2014-31.12.2014 sunt

aferente debitului in valoare de .... lei  reprezentand CASS  individualizat de plata prin
Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate .....

Decizia de impunere nr..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de
Sanatate ... prin care s-a stabilit debitul de plata in valoare de ... lei a fost contestata in
instanta de catre d-l X si a facut obiectul dosarului civil nr...../2011.

Solutionand dosarul nr...../2011, Tribunalul Brasov prin Sentinta civila nr..... din
22.05.2012 a admis actiunea formulata de reclamantul X a anulat Decizia de impunere
nr. ..../19.10.2011   emisa de  Casa de Asigurari Sociale de Sanatate ....

Sentinta civila nr..../CA din 22.05.2012 a Tribunalul Brasov a ramas irevocabila
prin Decizia nr...../R a Curtii de Apel ... urmare a respingerii recursului formulat de Casa
de Asigurari Sociale de Sanatate .....

Având în vedere, ca  instanta de judecata a anulat creanta fiscala principala
printr-o hotarâre judecatoreasca, în cazul de speta sunt aplicabile prevederile art. 47 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: 

“(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat în
conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit
legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale
principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atât a actelor
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente
creantelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate
ori desfiintate, cât si a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza
actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele
administrative fiscale subsecvente au ramas definitive în sistemul cailor
administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care
va desfiinta sau modifica în mod corespunzator actele administrative fiscale prin
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care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale
subsecvente.
    (3) Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca împotriva
acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care
s-au stabilit, în mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale
principale prin orice modalitate.”

Având în vedere prevederile legale invocate si faptul ca Decizia de impunere nr.
..../19.10.2011, care a stat la baza calcularii accesoriilor a fost anulata de instanta de
judecata  prin Sentinta civila nr. ..../CA din 22 mai 2012 pronuntata de Tribunalul Brasov
în dosarul ..../2011, ramasa irevocabila prin Decizia nr...../13.03.2013 a Curtii de Apel
Brasov, tinând cont si de principiul de drept “accesorium sequitur principale”, se va
admite contestatia cu privire la suma de .... lei reprezentand dobanzi aferente
contributiei la sigurari sociale de sanatate si totodata se va anula Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr...../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor
Publice .....

La art.216 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind codul de procedura fiscala,
care prevede:

“1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, în totalitate sau în parte, ori
respinsa.

(2) În cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau
partiala a actului atacat.”

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul prevederilor art.
47 si art. 216  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE

 Admiterea  contestatiei formulata de catre D-l X, inregistrata la D.G.R.F.P......
sub nr...../16.02.2015, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr...../31.12.2014 cu privire la  suma de .... lei reprezentând accesorii aferente CASS.

Totodata se va anula Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
nr..../31.12.2014, emisa de Administratia Finantelor Publice ....

                        

DIRECTOR GENERAL,
.
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