
Notă:” Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679” 
 1 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE xx 
Serviciul Soluţionare Contestaţii  

     
          

 DECIZIA nr. xx din xx 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

                                                             xx   
din municipiul xx, jud.xx 

 
Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direc ţiei Generale Regionale a Finan ţelor 

Publice xx  a fost sesizat de Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice xx prin adresa 
nr.xx – înregistrată la D.G.R.F.P. xx sub nr.xx, în legătură cu dosarul contesta ţiei  formulată de 
doamna xx din municipiul xx, judeţul xx împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx, act administrativ fiscal  emis 
de AJFP xx şi comunicat la data de xx. 

 
Doamna xx are domiciliul fiscal în municipiul xx, str. xx, nr.xx, bl.xx, sc.x ap.xx, judeţul xx, 

şi CNP xx . 
 
Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de xx  lei , reprezentând contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate de plată aferente anului xx. 
 
Organul de soluţionare a contestaţiei constatând îndeplinirea prevederilor art.270 alin.(1) 

şi ale art.272 alin.(2) din TITLUL VIII – Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale – al Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv transmiterea contestaţiei în termenul de 45 de zile de la 
comunicarea actului atacat – înregistrată la A.J.F.P.xx sub nr.xx, precum şi încadrarea în 
cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei totale ce formează obiectul cauzei, procedează în 
continuare la analiza pe fond a contestaţiei.  

  
Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contesta ţiei, rezult ă: 
I. Sus ţinerile contestatarei sunt urm ătoarele (citat):   

"[...] contest Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contributiei de asigurări sociale de sănătate pe 
anul xx cu numărul de înregistrare xx din xx şi solicit anularea sumelor datorate.” 

 
II. Prin  Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări 

sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx , A.J.F.P. xx a stabilit în sarcina doamnei xx, 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate de plată în sumă totală de xxlei aferente anului xx. 

 
 III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta ţiei, în urma analizei 
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada analizat ă, organul de 
solu ţionare a cauzei constat ă: 
 

* AJFP xx a emis,  pentru doamna xx, Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea 
contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx , prin care s-au stabilit 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate de plată pentru anul xx în sumă de xx lei . 

 
 * Prin contesta ţia formulat ă, doamna xx din municipiul xx, judeţul xx, consideră că nu 
datorează CASS de plată în sumă totală de xx lei aferentă anului xx, motiv pentru care solicită 
ADMITEREA constestaţiei şi ANULAREA deciziei emise ca fiind nelegală. 
 

* Din analiza actelor şi documentelor anexate dosarului contestaţiei şi având în vedere 
legislaţia în vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele: 
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În fapt, prin Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări 
sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx , A.J.F.P. xx a stabilit, conform prevederilor legale în 
vigoare, în sarcina contribuabilei o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru anul xx în 
sumă de xx lei. 

În acest sens, din precizările făcute în referatul întocmit în cauză de către organele 
fiscale competente ale AJFP xx, se reţin următoarele : 

„[...] Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anul xx nr.xx din data de xx s-a emis în format electronic în baza prevederilor 
art.296^22, art.296^25, art.296^27 şi art.296^28 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Din documentaţia depusă de contribuabilă cât şi din informaţiile din baza de date rezultă 
că, xx a avut calitatea de asigurată în sistemul public de sănătate în anul xx, fiind 
salariată.Conform declaraţiilor informative pe anul xx, contribuabila a obţinut venituri în regim 
de reţinere la sursă a impozitului pe venit în sumă de xx lei. Deoarece aceste venituri sunt de 
natura celor menţionate la cap.I din Titlul IX^2, contribuabilei i s-a stabilit în mod corect 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor art.296^21, lit.d) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Referitor la plăţile anticipate aferente anului xx, acestea nu au fost reţinute de plătitorii 
de venit cu reţinere la sursă şi nu se regăsesc în Decizia de impunere la Cap.II, pct.3[...]” 

 
În drept,  în materia declarării şi impunerii veniturilor şi stabilirii contribuţiilor de asigurări 

sociale de sanatate, la art.85 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, se prevede: 

“art.85 – (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc 
astfel: 

a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art.82 alin.(2) şi art.86 alin.(4); 
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
Prin O.P.A.N.A.F. nr.938/2013 a fost aprobat formularul 630 „Decizie de impunere 

anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate .” 
Din analiza formularului 630 rezultă că: 
- la rândul 2 sunt evidenţiate total contribuţiile datorate, respectiv CASS;  
- la rândul 3 sunt evidenţiate obligaţiile privind plăţile anticipate, respectiv acele obligaţii 

stabilite prin acte administrativ fiscale. 
Coroborând dispoziţiile legale sus invocate rezultă că în speţă contribuţiile de asigurări 

sociale de sanatăte se stabilesc fie prin declaraţia fiscală a contribuabilului, fie prin decizia 
emisă de organul fiscal, respectiv Decizie de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei 
de asigur ări sociale de s ănătate  - pentru CASS. 

Având în vedere speţa de faţă, în baza documentaţiei depuse de contribuabilă, cât şi din 
informaţiile din baza de data ANAF privind veniturilor realizate pentru anii xx, organele fiscale 
din cadrul AJFP xx au emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx prin care s-a stabilit o contribuţie în sumă de 
xx lei, calculată prin aplicarea cotei legale de 5,5% asupra veniturilor obţinute - pentru care se 
precizează că nu au fost reţinute plăţi anticipate de către plătitorii de venit cu reţinere la sursă.  

În conformitate cu cele precizate, se reţine că pentru emiterea Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx 
organul fiscal a avut în vedere prevederile legale şi procedurile în vigoare în ce priveşte 
stabilirea conţributiei de asigurări sociale de sănătate în sumă totală contestată de xx lei 
aferentă veniturilor realizate. 

Se reţine că petenta nu a adus prin contestaţia formulată, argumente de natură să  
desfiinţeze decizia contestată cu privire la suma stabilită de plată. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus,  actele şi documentele existente la dosarul 

contestaţiei, actele normative aplicabile în speţă în perioada analizată, precum şi faptul că nu au 
fost prezentate de contestatar argumente de natură să modifice constatările organelor fiscale 
pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate în sumă totală contestată de xx lei 
contesta ţia urmeaz ă a fi respins ă ca neîntemeiat ă în temeiul art.279 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
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coroborat cu pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
 

IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei formulat ă de doamna xx din 
municipiul xx, judeţul xx, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx din xx act administrativ fiscal  emis de AJFP 
xx, în conformitate cu prevederile art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct.11.1 din Instrucţiunile pentru 
aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3741/2015  se  

 
D E C I D E : 

 
 1. Respingerea contesta ţiei ca neintemeiat ă pentru suma contestat ă de xx  lei , 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate de plată aferente anului xx, stabilite 
prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul xx nr.xx . 
     

2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac,  dar 
poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen 
de 6 (şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 
 
                  
                                                            DIRECTOR GENERAL 
                  xx  
 

 


