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DECIZIA  nr. 2919/15.03.2018 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de 

Dl. XX, domiciliat în x, 
înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr. xxx/xxx 

 
 
 

DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Braşov, prin Serviciul 
soluŃionare contestaŃii 2, a fost sesizată de către A.J.F.P. Harghita prin adresa nr. 
X/23.02.2018, înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr. BVR_REG2 
8010/12.03.2018, cu privire la contestaŃia formulată de domnul XX, CNP x, cu 
domiciliul în x. 

Obiectul contestaŃiei, înregistrată la A.J.F.P. Harghita sub nr. X/ 
25.09.2017, îl constituie Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, comunicată în data de 
20.09.2017, prin care s-au stabilit diferenŃe de CASS rezultate din regularizarea 
anuală stabilite în plus în sumă de XXX lei.  

Constatând că în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.268 
alin.(1), art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia Generală Regională a 
FinanŃelor Publice Braşov este învestită să soluŃioneze contestaŃia formulată de 
domnul XX. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele: 
 
A) Prin contestaŃia înregistrată la A.J.F.P. Harghita sub nr. X/ 25.09.2017, 

domnul XX contestă Decizia de impunere nr. X/ 13.09.2017, invocând faptul că 
pentru anul 2012 contribuŃia la asigurările sociale de sănătate a fost reŃinută de 
către organele abilitate din pensia lunară.  

Anexează în susŃinerea cauzei copia cupoanelor de pensie pe lunile 
noiembrie şi decembrie 2012.  

 
B) Prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, A.J.F.P. Harghita a 
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stabilit obligaŃia de plată în sumă de XXX lei, reprezentând diferenŃe de contribuŃii 
de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus. 

La baza emiterii deciziei de impunere anuală contestată au stat 
veniturile cu regim de reŃinere la sursă realizate în anul 2012, în sumă de XXX lei, 
declarate prin declaraŃia informativă privind impozitul reŃinut pe veniturile cu regim 
de reŃinere la sursă, depusă la organele fiscale teritoriale de către plătitorul de 
venit, respectiv AsociaŃia Composesorală .....  

 
C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constatările 

organelor fiscale, motivaŃiile contribuabilului şi actele normative în vigoare în 
perioada supusă impunerii se reŃin următoarele: 

Cauza supus ă solu Ńion ării este dac ă domnul XX datoreaz ă 
diferen Ńele de CASS rezultate din regularizarea anual ă stabilite în plus 
pentru anul 2012 în sum ă de XXX lei, în condi Ńiile în care a ob Ńinut venituri în 
regim de re Ńinere la surs ă a impozitului pe venit, din activit ăŃi de natura celor 
prevăzute la art. 52 alin. (1), pentru care avea în mod obligatoriu calitatea de 
contribuabil la sistemul public de asigur ări sociale de s ănătate şi pentru 
care pl ătitorul de venit nu a re Ńinut şi achitat CASS.  

În fapt , domnul XX a obŃinut în anul 2012 un venit brut din convenŃii civile 
de la societatea AsociaŃia Composesorală x în sumă de XXX lei. 

În baza venitului rezultat din declaraŃia informativă nr. X/ 13.02.2013 
depusă de AsociaŃia Composesorală Jigodin pentru anul fiscal 2012, AdministraŃia 
JudeŃeană a FinanŃelor Publice Harghita a emis decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, 
prin care a stabilit diferenŃe de CASS rezultate din regularizarea anuală stabilite în 
plus în sumă de XXX lei după cum urmează: 

- total bază de calcul (Rd.I+Rd.I.2+Rd.I.3+Rd.I.4+Rd.I.5): XXX lei; 
- total contribuŃie datorată (conform anexei): XXX lei; 
- obligaŃii privind plăŃile anticipate: XXX lei; 
- diferenŃe de contribuŃii rezultate din regularizarea anuală XXX lei. 
  stabilite în plus (rd.2-rd.3): 
 

Prin contestaŃia formulată contribuabilul susŃine că pentru anul 2012 
contribuŃia la asigurările sociale de sănătate a fost reŃinută din pensia lunară, 
anexând în susŃinerea cauzei copia cupoanelor de pensie pe lunile noiembrie şi 
decembrie 2012.  

În drept, până la data de 30.06.2012, în speŃă sunt incidente dispoziŃiile 
art. 211 şi art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, 
potrivit cărora: 

„Art. 211. - (1) Sunt asiguraŃi, potrivit prezentei legi: 
a) to Ńi cet ăŃenii români cu domiciliul în Ńară şi care fac dovada plăŃii 

contribuŃiei la fond, în condiŃiile prezentei legi.” 
„Art. 257 - (1) Persoana asigurat ă are obliga Ńia pl ăŃii unei contribu Ńii 

băneşti lunare pentru asigur ările de s ănătate, cu excepŃia persoanelor 
prevăzute la art. 213 alin. (1). 
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(2) ContribuŃia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei 
cote de 6,5%, care se aplică asupra: 

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului 
pe venit; 

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care d esfăşoară 
activit ăŃi independente care se supun impozitului pe venit ; [...] 

(3) În cazul persoanelor care realizeaz ă în acelaşi timp venituri de 
natura celor prev ăzute la alin. (2) lit. a) - d ), alin. (2^1) şi (2^2) şi la art. 213 alin. (2) 
lit. h), contribu Ńia se calculeaz ă asupra tuturor acestor venituri . [...]” 

Potrivit Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 cota de 
CASS a persoanei asigurate, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, este de 
5,5%. 

Începând cu data de 01.07.2012, speŃei supuse analizei îi sunt incidente 
următoarele prevederi din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit cărora:    

„CAPITOLUL II*) 
Contribu Ńii sociale obligatorii privind persoanele care real izează 

venituri din activit ăŃi independente, activităŃi agricole şi asocieri fără 
personalitate juridică […] 

Art. 296^21 - (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil 
la sistemul  public de pensii şi la cel de asigur ări sociale de s ănătate, cu 
respectarea prevederilor instrumentelor juridice in terna Ńionale la care 
România este parte, dup ă caz: [...] 

f) persoanele care realizeaz ă venituri, în regim de re Ńinere la surs ă 
a impozitului pe venit, din activit ăŃi de natura celor prev ăzute la art. 52 alin. 
(1) [...]; 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuŃii sociale 
obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile 
potrivit titlului III. [...] 

Art. 296^22 - (4) Pentru persoanele prev ăzute la art. 296^21 alin. (1) 
lit. f) şi h), baza de calcul al contribu Ńiilor sociale este venitul brut stabilit prin 
contractul încheiat între p ărŃi, diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala 
deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau 
onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi 
extrajudiciare. [...] 

Art. 296^23 - (3) Pentru persoanele care realizeaz ă într-un an fiscal  
venituri de natura celor menŃionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaŃiilor de 
şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor 
men Ńionate la  art. 296^21 alin. (1) lit. a)-d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) -d) şi din 
asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), se calculeaz ă şi se 
datoreaz ă contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate asupra tuturor acestor 
venituri . [...] 

Art. 296^24 - (8) Pentru contribuabilii care realizeaz ă venituri de 
natura celor prev ăzute la art. 296^21 alin. (1) lit.  f) şi h), obliga Ńiile 
reprezentând contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate se calculeaz ă prin 
aplicarea cotei de contribu Ńie asupra veniturilor prev ăzute la art. 296^22, se 
reŃin şi se vireaz ă de către pl ătitorul de venit, iar încadrarea în plafoanele 
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prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6) se face de c ătre organul fiscal, anual, 
după depunerea declara Ńiilor informative de c ătre pl ătitorii de venit.  

Art. 296^25 - (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de 
calcul a contribuŃiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraŃii privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraŃiei de venit 
estimat prevăzute la art. 81 şi a declaraŃiei privind venitul realizat prevăzute la art. 
83, pentru contribuŃia de asigurări sociale de sănătate. [...] 

(4) Stabilirea obliga Ńiilor anuale de plat ă a contribu Ńiei de asigur ări 
sociale de s ănătate se realizeaz ă prin decizia de impunere anual ă, pe baza 
căreia se regularizeaz ă sumele datorate cu titlu de pl ăŃi anticipate.  

(5) ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt cele 
stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24  alin. (3). [...]” 

În soluŃionarea cauzei se reŃin şi următoarele prevederi ale Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare 
pe tot parcursul anului 2012: 

„Titlul III “Impozitul pe venit” - Cap.II “Venituri din activităŃi 
independente” […] 

Art. 52 - (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau 
alte entităŃi care au obligaŃia de a conduce evidenŃă contabilă au obligaŃia de a 
calcula, de a reŃine şi de a vira impozit prin reŃinere la sursă, reprezentând plăŃi 
anticipate, din veniturile plătite: [...] 

b) venituri din activit ăŃi desf ăşurate în baza 
contractelor/conven Ńiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent. Fac excepŃie veniturile din activităŃi desfăşurate în baza 
contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului civil obŃinute de 
contribuabilii care desfăşoară activităŃi economice în mod independent sau 
exercită profesii libere şi sunt înregistraŃi fiscal potrivit legislaŃiei în materie; [...]”. 

FaŃă de cadrul legal invocat se reŃine că veniturile din activit ăŃi 
desfăşurate în baza contractelor/conven Ńiilor civile încheiate potrivit Codului 
civil, reprezint ă potrivit art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Co dul fiscal (în 
vigoare pe tot parcursul anului 2012) venituri din activit ăŃi independente 
care se supun impozitului pe venit şi pentru care , în baza prevederilor art. 257 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii (aplicabile până la 
data de 30.06.2012) şi a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal 
(aplicabile începând cu data de 01.07.2012), contribuabilii datoreaz ă bugetului 
de stat contribu Ńii de asigur ări sociale de s ănătate . 

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate 
se determină pe baza declaraŃiei privind venitul realizat, acestea fiind stabilite de 
organul fiscal prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează 
sumele datorate cu titlu de plăŃi anticipate.  

Baza de calcul a contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
bugetului Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele care realizează venituri în regim de reŃinere la sursă a impozitului pe 
venit este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părŃi. 
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezultă 
următoarele: 

- în anul 2012 contribuabilul a realizat venituri din activităŃi desfăşurate în 
baza convenŃiilor civile la AsociaŃia Composesorală X, obŃinând în cursul anului 
venituri în sumă totală de XXX lei; 

- în baza declaraŃiei informative privind impozitul reŃinut pe veniturile cu 
regim de reŃinere la sursă D205 nr. X/13.02.2013 depusă de AsociaŃia 
Composesorală X, organul fiscal a procedat la determinarea contribuŃiei sociale 
de sănătate anuală prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului de XXX lei, 
reprezentând venituri din contracte/convenŃii civile, realizate în cursul anului 2012, 
întocmind în acest sens Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, prin care s-au stabilit 
diferenŃe de contribuŃii stabilite în plus rezultate din regularizarea situaŃiei în sumă de 
XXX lei, având în vedere faptul că nu au fost înregistrate în evidenŃa fiscală obligaŃii 
privind plăŃile anticipate cu titlu de CASS.  

Prin urmare, astfel cum s-a reŃinut şi mai sus, veniturile din activităŃi 
desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului civil, 
reprezintă potrivit art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (dispoziŃii 
legale în vigoare pe tot parcursul anului 2012) venituri din activităŃi independente 
care se supun impozitului pe venit şi pentru care, în baza prevederilor art. 257 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii (aplicabile până la data de 
30.06.2012) şi a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal (aplicabile 
începând cu data de 01.07.2012), contribuabilii datorează bugetului de stat 
contribuŃii de asigurări sociale de sănătate.  

În ceea ce priveşte susŃinerea petentului potrivit căreia nu datorează 
contribuŃia de asigurări sociale de sănătate stabilită în sarcina sa prin actul 
contestat întrucât respectiva contribuŃie a fost reŃinută din pensia lunară, aceasta nu 
poate fi reŃinută la soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei întrucât speŃa supusă 
analizei este dacă pentru veniturile realizate în baza convenŃiei civile încheiate cu 
AsociaŃia Composesorală X, dl. XX are obligaŃia să plătească CASS.  

În acelaşi context, având în vedere că veniturile din pensii realizate de 
petent sunt în sumă de XXX lei/lună, se reŃine faptul că, în temeiul prevederilor art. 
257 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanatăŃii, în vigoare în 
perioada 01.01.2012 – 30.06.2012 (redate în cuprinsul prezentei decizii), în situaŃia 
în care o persoană realizează în acelaşi timp venituri din activitati desfasurate in 
baza contractelor/conventiilor civile şi venituri din pensii care depăşesc 740 lei, 
contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate se calculeaz ă asupra tuturor 
acestor venituri .  

Față de cele reținute anterior, întrucât – ața cum s-a reținut mai sus 
– pentru veniturile realizate din activitatea desfăşurată în baza convenŃiei civile 
încheiate cu AsociaŃia Composesorală X, se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate ți având în vedere că în speță nu s-au analizat veniturile 
realizate de dl. XX în calitate de pensionar, ci veniturile realizate în baza 
convenŃiei civile, respectiv dacă pentru veniturile realizate din această activitate dl. 
XX are obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, este 
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nerelevantă ți în consecință nu poate fi luată în considerare la soluționarea 
cauzei susținerea petentului anterior citată.  

În acelați sens se reține că documentele anexate contestaŃiei (copia 
cupoanelor de pensie) nu au legătură cu speța analizată ți nu pot fi luate în 
considerare la soluționarea cauzei. 

FaŃă de cele mai sus prezentate, rezultă că a fost corect întocmită 
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, prin care A.J.F.P. Harghita a stabilit o 
diferenŃă de contribuŃie anuală de regularizat în plus (de plată) în sumă de XXX 
lei, drept pentru care contestaŃia domnului XX urmează a fi respins ă ca 
neîntemeiat ă.  

 
Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative 

enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art. 272, art. 273 şi art. 279 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală se  

DECIDE 

Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de domnul XX 
împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X/13.09.2017, emisă de A.J.F.P. Harghita, 
pentru suma de XXX lei  reprezentând diferenŃe de contribuŃii de asigurări sociale 
de sănătate rezultată din regularizarea anuală. 

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

DIRECTOR GENERAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


