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DECIZIA NR. 10511/ 18.10.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-na X, JUD. VASLUI
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui

sub nr. VSG-DEC X/17.05.2019

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Vaslui – Birou Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale
Persoane Fizice prin adresa nr. X/21.05.2019, înregistrată la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG X/ 23.05.2019, cu privire
la contestaţia formulată d-na X, cod numeric personal X, cu domiciliul în mun.
Vaslui, str. X, bl. X, sc.X et.X, ap. X judeţul Vaslui, prin Cabinet avocat X cu
sediul în Bucureşti, b-dulX nr. X, bl. X sc. X, ap. X, sector X, potrivit
Împuternicirii avocaţiale seria B X/2019 din data de 14.05.2019.

Petenta formulează contestaţie împotriva Deciziei de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr.
X/29.03.2019, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, cu
privire la suma de S lei, reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări
sociale de sănătate, rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.
270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că actul administrativ
fiscal atacat a fost comunicat în data de 06.05.2019, potrivit Confirmării de
primire depusă în copie la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost depusă în data
de 17.05.2019, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, unde a
fost înregistrată sub nr. X.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268,
art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi este învestit să analizeze contestaţia.

I. D-na X formulează contestaţie împotriva Deciziei de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015
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nr. X/29.03.2019 menţionând faptul că nu a realizat venituri din activităţi de
orice natură pe teritoriul României în perioada indicată în decizia contestată,
respectiv iulie-decembrie 2015, întrucât este rezidentă în altă ţară din cadrul
Uniunii Europene, fiind şi pensionară.

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vaslui, a emis, 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, Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019, prin care a stabilit
în sarcina d-nei X diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S lei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având
în vedere motivaţiile petentei, constatările organului fiscal şi actele
normative în vigoare pentru perioada verificată, se reţin următoarele:

Referitor la suma de S lei, reprezentând contribuţie de asigurări
sociale de sănătate stabilită suplimentar prin Decizia de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr.
X/29.03.2019, cauza supusă soluţionării este dacă obligaţia contestată mai
este datorată de d-na X, în condiţiile în care organul fiscal din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui a emis Decizia de
anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor
fiscale accesorii nr. X/01.08.2019 prin care a fost anulată obligaţia fiscală
în sumă de S lei stabilită prin decizia de impunere contestată.

În fapt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, a emis
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019, prin care în temeiul 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, a stabilit în sarcina d-nei
X, diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din
regularizarea anuală, în sumă de S lei, aferente bazei de calcul în sumă de S
lei, echivalentul a şase salarii minime brute pe ţară în valoare de S lei lunar.

Prin contestaţia formulată, d-na X precizează faptul că nu a realizat
venituri din activităţi de orice natură pe teritoriul României în perioada indicată
în decizia contestată, respectiv iulie-decembrie 2015, întrucât este rezidentă în
altă ţară din cadrul Uniunii Europene, fiind şi pensionară.

Prin Adresa nr. X/28.05.2019, organul de soluţionare competent a
solicitat organului fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vaslui, ca după emiterea şi comunicarea deciziei de anulare în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi
fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
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fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, să o
transmită la dosarul cauzei precum şi dovada comunicării acesteia.

Ca urmare, în data de 01.10.2019, organul fiscal din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui, transmite pe e-mail Decizia
de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale
accesorii nr. X/01.08.2019 prin care, în temeiul prevederilor art. 3 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi
fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2643/31.07.2019 pentru aprobarea
procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum
şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art.
2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea
unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei,
stabilită prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019, contestată.

Decizia de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a
obligaţiilor fiscale accesorii nr. nr. X/01.08.2019 a fost comunicată în data de
27.09.2019, potrivit Confirmării de primire depusă în copie la dosarul cauzei.

Astfel, rezultă că suma de S lei a fost revizuită şi anulată de organul
fiscal prin Decizia de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a
obligaţiilor fiscale accesorii nr. X/01.08.2019.

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 1, art. 22, art. 268 alin. (1) şi
alin. (2) şi art. 269 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:

„ART. 1 Definiţii
În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au

următoarele semnificaţii:[...]
37. titlu de creanţă fiscală - actul prin care, potrivit legii, se

stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală;
ART. 22 Stingerea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită,

scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute
expres de lege.

ART. 268 Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte
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administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului titlu.
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal.

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a
fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

ART. 269 Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
[…]
b) obiectul contestaţiei;
[…]
(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile

stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul
administrativ fiscal atacat.

De asemenea, sunt incidente speţei şi prevederile art. 2 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi
fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii cadru nr.
153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care
precizează că:

„ART. 2
(1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate,

precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin
decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, în cazul
persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut
pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime
brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31
decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice s-a emis Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr. 2643/31.07.2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale
accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea
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unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Din documentele existente la dosarul contestaţiei se reţine că organul
fiscal a emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019, prin care a stabilit în
sarcina d-nei X diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
rezultate din regularizarea anuală, în sumă de S lei, iar ulterior, în baza
prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019
privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi
pentru modificarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, a emis Decizia de anulare a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr. X/01.08.2019 prin care,
anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei.

Având în vedere că Decizia de anulare a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale accesorii nr.X/01.08.2019 prin care a
fost anulată contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei lei, a
fost comunicată contestatoarei în data de 27.09.2019, aşa cum rezultă din
Confirmarea de primire depusă în copie la dosarul cauzei, aceasta a intrat în
circuitul civil şi a produs efecte juridice, fapt pentru care organul de soluţionare
ia act de anularea obligaţiilor fiscale contestate de petentă şi implicit de
rămânerea ca fără obiect a contestaţiei administrative formulată de d-na X
împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019 pentru suma de S lei,
reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, rezultate
din regularizarea anuală, stabilite în plus.

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 273 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi,

DECIDE:

Constatarea ca fiind rămasă fără obiect a contestaţiei formulate de
d-na X împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X/29.03.2019, emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, pentru suma de S lei
reprezentând diferențe de contribuții de asigurări sociale de sănătate rezultate
din regularizarea anuală, stabilite în în plus.
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Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Vaslui.

DIRECTOR GENERAL
ŞEF SERVICIU

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 1

Întocmit,


