Decizia nr. xxx/2017
privind solu ionarea contesta iei formulate de
domnul XX, înregistrat la D.G.R.F.P. Brasov sub nr. XX/2017
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov a fost sesizat de c tre
A.J.F.P. Sibiu, prin adresa nr. XX/2017 înregistrat la D.G.R.F.P. Brasov sub nr.
XX/2017 cu privire la contesta ia formulat de domnul XX - C.N.P. XXX, având
domiciliul în mun. XX, str. XX nr. xx, jud. Sibiu.
Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere anual pentru
stabilirea contribu iei de asigur ri sociale de s n tate pentru anul 2012 nr. XX/2017,
emis de A.J.F.P. Sibiu, i prive te suma de XX lei reprezentând diferen e de C.A.S.S.
rezultate din regularizarea anual stabilite în plus.
Având în vedere prevederile art. 352 alin. (1) i (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal , potrivit c rora “(1) Dispozi iile prezentului cod se
aplic numai procedurilor de administrare începute dup intrarea acestuia în vigoare.
(2) Procedurile de administrare începute înainte de data intr rii în vigoare a prezentului
cod r mân supuse legii vechi”, contesta iile sunt solu ionate în baza normelor legale în
vigoare la data când s-a n scut dreptul contestatorului la ac iune.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 270 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal , stabilit în raport de data primirii sub
semnatur a Deciziei de impunere anual pentru stabilirea contribu iei de asigur ri
sociale de s n tate pentru anul 2012 nr. XX/2017, respectiv data de 2017, potrivit
confirmarii de primire anexat în copie la dosarul cauzei i data înregistr rii contesta iei
la A.J.F.P. Sibiu, respectiv data de 2017, a a cum rezult din tampila aplicat pe
contesta ie .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 268, art. 269 i
art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal , D.G.R.F.P. Bra ov
prin Serviciul Solu ionare Contesta ii 1, este investit s solu ioneze pe fond contesta ia
depusa de petentul XX.
I. Domnul XX contest Decizia de Impunere anual pentru stabilirea contribu iei
de asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017, emis de A.J.F.P. Sibiu prin
care organele fiscale au calculat diferen a de contribu ii sociale de sanatate rezultate
din regularizarea anual pentru anul 2012 în sum de XX lei, motivând c în anul 2012
a avut încheiat un contract de administrator cu S.C. XX SRL, contract ce intr sub
inciden a legii salariz rii, iar contribu ia de 5,5% CASS a fost re inut la surs i virat
în fiecare lun de c tre societate.
II. Organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Sibiu în baza Declara iei D205,
înregistrat sub INTERNT nr. XX/2013, depus de XX SRL C.U.I. XX, au emis Decizia
de Impunere anual pentru stabilirea contribu iei de asigur ri sociale de s n tate
anul 2012 nr. XX/2017, prin care au calculat diferen a de contribu ii sociale de s n tate
rezultate din regularizarea anual pentru anul 2012 în sum de XX lei în sarcina
acestuia, aferent venitului realizat în regim de re inere la surs din Contracte/conven ii
civile.
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III. Luând în considerare constat rile organului fiscal, sus inerile petentului, documentele aflate la dosarul cauzei precum i prevederile actelor normative în vigoare în
perioada supusa verific rii se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii D.G.R.F.P. Bra ov – Serviciul solu ionare contesta ii este de a se pronun a asupra legalit ii oblig rii contestatarului la plata
CASS în sum de XX lei stabilite prin Decizia de impunere anual pentru stabilirea
contribu iei de asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017, emis
de .A.J.F.P. Sibiu.
În fapt, se re ine c organele fiscale din cadrul AJFP Sibiu au emis Decizia de
Impunere anual pentru stabilirea contribu iei de asigur ri sociale de s n tate anul
2012 nr. XX/2017, prin care au stabilit c pentru anul fiscal 2012, domnul XX datoreaz
contribu ia de asigur ri sociale de s n tate în sum de XX lei, aferent veniturilor
realizate din contracte/conven ii civile, în sum de XX lei.
Domnul XX contest Decizia de Impunere anual pentru stabilirea contribu iei de
asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017 motivând c în anul 2012 a avut
încheiat un contract de administrator cu S.C. XX SRL, contract ce intr sub inciden a
legii salariz rii, iar contribu ia de 5,5% CASS a fost re inut la surs i virat în fiecare
lun de c tre societate.
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 93 alin. (2), lit.a) i b) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare,
în conformitate cu care :

(2);

„ ART. 93 Sfera i actele de stabilire a crean elor fiscale
(2) Crean ele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declara ie de impunere, în condi iile art. 95 alin. (4) i art. 102 alin.
b) prin decizie de impunere emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.”

Art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, (aplicabil în anul 2012) prevede:
„(1) Pentru urm toarele venituri, pl titorii persoane juridice sau alte entit i care au
obliga ia de a conduce eviden contabil au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a
vira impozit prin re inere la surs , reprezentând pl i anticipate, din veniturile pl tite:
(...)
b) venituri din activit i desf urate în baza contractelor/conven iilor civile
încheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent. Fac excep ie
veniturile din activit i desf urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate
potrivit Codului civil ob inute de contribuabilii care desf oar activit i economice în
mod independent sau exercit profesii libere i sunt înregistra i fiscal potrivit legisla iei
în materie.”
În spe , sunt incidente, de asemenea, prevederile Titlul IX^2 Cap II din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei, republicat, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
CAPITOLUL II, din titlul IX^2 din Legea 571/2003 privind Cod Fiscal art 296^21
-296^25, cuprinde reglementari legale referitoarea la: Contribu ii sociale obligatorii
privind persoanele care realizeaz venituri din activit i independente, activit i agricole
i asocieri f r personalitate juridic
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“ART. 296^21 Contribuabili
1) Urm toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de
pensii i la cel de asigur ri sociale de s n tate, cu respectarea prevederilor
instrumentelor juridice interna ionale la care România este parte, dup caz:
(...)
f) persoanele care realizeaz venituri, în regim de re inere la surs a
impozitului pe venit, din activit i de natura celor prev zute la art. 52 alin. (1) i
din asocierile f r personalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e);
ART. 296^22 Baza de calcul
(4) Pentru persoanele prev zute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) i h), baza de
calcul al contribu iilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat
între p r i, diferen a dintre venitul brut i cheltuiala deductibil prev zut la art.
50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit
legii în cazul expertizelor tehnice judiciare i extrajudiciare.
(5) Pentru persoanele prev zute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza lunar de
calcul al contribu iei de asigur ri sociale de s n tate nu poate fi mai mic decât un
salariu de baz minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se
calculeaz contribu ia.
ART. 296^25 Declararea, definitivarea i plata contribu iilor sociale
(1) Declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul al contribu iilor
sociale se realizeaz prin depunerea unei declara ii privind venitul asigurat la sistemul
public de pensii, precum i a declara iei de venit estimat prev zute la art. 81 i a declara iei privind venitul realizat prev zute la art. 83, pentru contribu ia de asigur ri sociale
de s n tate. […]
(4) Stabilirea obliga iilor anuale de plat a contribu iei de asigur ri sociale
de s n tate se realizeaz prin decizia de impunere anual , pe baza c reia se regularizeaz sumele datorate cu titlu de pl i anticipate.”
Din interpretarea prevederilor legale anterior enun ate, aplicabile în anul 2012,
rezult c :
- pentru persoanele care realizeaz într-un an fiscal venituri de natura celor men ionate
la art. 296^21 alin. (1) lit. f) - venituri din conven ii civile, baza de calcul C.A.S.S. este
venitul brut stabilit prin contractul încheiat între p r i, diferen a dintre venitul brut i
cheltuiala deductibil prev zut la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor
sau onorariile stabilite potrivit legii i nu poate fi mai mic decât un salariu de baz
minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se calculeaz
contribu ia;
- conform prevederilor art. 296^24 alin (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
aplicabil în anul 2012, Contribuabilii prev zu i la art. 296^21 alin. (1) lit. f) sunt obliga i
s efectueze în cursul anului pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale;
- identificarea persoanelor precum i a venitului baz de calcul se realizeaz din
formularul 205 depus de angajator;
- stabilirea obliga iilor anuale de plat a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate se
realizeaz prin decizia de impunere anual , pe baza c reia se regularizeaz sumele
datorate cu titlu de pl i anticipate;
Fa de cele prezentate, analizând natura veniturilor i baza de calcul avute în
vedere la determinarea contribu iei de asigur ri sociale de s n tate stabilite prin Decizia
de impunere anual pentru stabilirea contribu iei de asigurari sociale de s n tate anul
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2012 nr. XX/2017, se re in urmatoarele :
ART. 257*) din Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul s n t ii aplicabile
in perioada ianuarie- iunie 2012, precizeaz :
„(1) Persoana asigurat are obliga ia pl ii unei contribu ii b ne ti lunare pentru
asigur rile de s n tate, cu excep ia persoanelor prev zute la art. 213 alin. (1).
(2) Contribu ia lunar a persoanei asigurate se stabile te sub forma unei
cote de 5,5%, care se aplic asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum i orice alte venituri
realizate din desf urarea unei activit i dependente;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desf oar activit i
independente care se supun impozitului pe venit; dac acest venit este singurul
asupra c ruia se calculeaz contribu ia, aceasta nu poate fi mai mic decât cea
calculat la un salariu de baz minim brut pe ar , lunar;
c) veniturilor din agricultur supuse impozitului pe venit i veniturilor din
silvicultur , pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator i nu se
încadreaz la lit. b); (…).”
Din reglemen rile legale anterior enun ate, aplicabile în anul 2012, rezult c
veniturile din conven ii civile prev zute la art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit, iar
conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, baza de calcul a
C.A.S.S. lunar reprezint diferen a dintre venitul brut i cheltuiala deductibil
prev zut la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile
stabilite potrivit legii i nu poate fi mai mic decât un salariu de baz minim brut
pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se calculeaz contribu ia,
reglementarile fiind similare si in Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul
s n t ii aplicabile în perioada 01.01.2012 – 30.06.2012.
Incidente sunt i prevederile art. 41, art. 45, art. 296^3 i art. 296^18 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c rora:
“ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului
titlu, sunt urm toarele:
a) venituri din activit i independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
ART. 55 Definirea veniturilor din salarii
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani i/sau în natur
ob inute de o persoan fizic ce desf oar o activitate în baza unui contract
individual de munc sau a unui statut special prev zut de lege, indiferent de perioada
la care se refer , de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord , inclusiv
indemniza iile pentru incapacitate temporar de munc .
ART. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigur ri sociale
Contribuabilii sistemelor de asigur ri sociale sunt, dup caz:
a) persoanele fizice rezidente, care realizeaz venituri din salarii sau asimilate
salariilor, precum i orice alte venituri din desf urarea unei activit i dependente, cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice interna ionale la care România este
parte;
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ART. 296^18* Calculul, re inerea i virarea contribu iilor sociale
(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(2) Sub aspectul calcul rii, re inerii i pl ii contribu iilor individuale de asigur ri
sociale i a contribu iei individuale la bugetul asigur rilor pentru omaj, în situa ia
persoanelor prev zute la art. 296^3 lit. c), pl titorul de venit este asimilat angajatorului.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
b) pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate:
b^1) 5,5% pentru contribu ia individual ;”.
Din reglemen rile legale anterior enun ate, aplicabile în anul 2012, rezult c
persoana juridic care are calitatea de angajator are obliga ia de a calcula, re ine i vira
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii salaria ilor, printre care i contribu ia
individual de asigur ri sociale de s n tate.
Din documentele existente la dosarul cauzei, reies urm toarele:
Potrivit declara iilor informative depuse de XX SRL C.U.I. XX, formular D205 cu
nr. de înregistrare INTERNT XX/2013 rezult ca petentul a realizat în anul 2012 venituri
din contracte/conven ii civile în suma de XX lei.
Astfel, A.J.F.P. Sibiu a emis Decizia de Impunere anual pentru stabilirea
contribu iei de asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017, prin care a stabilit
de plat în sarcina domnului XX CASS în sum de XX lei aferente venitului net realizat
la XX SRL C.U.I. XX.
Domnul XX contest Decizia de Impunere anual pentru stabilirea contribu iei de
asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017 motivând c în anul 2012 a avut
încheiat un contract de administrator cu S.C. XX SRL , iar contribu ia de 5,5% CASS a
fost re inut la surs i virat în fiecare lun de c tre societate.
În acest context, prin adresa nr. XX/2017, Serviciul solu ionare contesta ii a
solicitat A.J.F.P. Sibiu – Serviciul Eviden a pe Pl titor Persoane Juridice informa ii cu
privire la CASS 5,5% re inut i achitat de S.C. XX SRL pentru domnul XX.
Potrivit adresei nr. 225424/08.09.2017, înregistrat la D.G.RF.P. Bra ov cu nr.
XX/2017, A.J.F.P. Sibiu – Serviciul Eviden a pe Pl titor Persoane Juridice ne transmite
un extras din aplica ia informatic -informa ii privind contribu iile sociale i venit baza
impozabil conform datelor declarate în D112 din care rezult c societatea XX SRL a
re inut în anul 2012, domnului XX, pentru un venit brut realizat în sum de XX lei,
CASS 5,5% în sum total de XX lei.
De asemenea, prin adresa XX/2017, Serviciul solu ionare contesta ii a solicitat
C.J.A.S. Sibiu informa ii cu privire la situa ia analitic privind contribu iile CASS pe anul
2012 pentru domnul XX.
Potrivit adresei nr. XX/2017, înregistrat la D.G.RF.P. Bra ov cu nr. XX/2017,
C.J.A.S. Sibiu precizeaz c domnul XX figureaz , raportat la anul 2012, ca persoan
cu venituri din salarii sau asimilate salariilor realizate la firma XX SRL, conform
declara iilor 112 depuse de aceast firm conform reglement rilor legale, data de
angajare fiind 2010.
Totodata,
C.J.A.S. Sibiu precizeaz : „domnul XX nu figureaz în eviden a
noastr cu oblga ii de constituire i plat la Fondul Na ional Unic de Asigur ri Sociale
de S n tate datorate de alte persoane decât cele care desf oar activitate în baza
unui contract individual de munc pe anul 2012 pân la data pred rii la ANAF, respectiv
2012”.
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Având în vedere cele de mai sus, precum i faptul c din documentele existente
la dosarul cauzei nu rezult dac , în anul 2012, domnul XX a ob inut de la societatea
XX SRL atât venituri salariale cât i venituri din contracte/conven ii civile, a faptului c
A.J.F.P. Sibiu - B.R.C.D.F.P.F., prin Referatul depus la dosarului contesta iei nu a
analizat în niciun fel sus inerile petentei, organul de solu ionare a contesta iilor nu se
poate pronunta cu privire la contribu iile datorate de c tre domnul XX cu titlu de CASS
în anul 2012.
Astfel, organul de solu ionare a contesta iilor re ine c nu se poate pronun a
asupra sumei datorate de petent cu titlu de CASS pe anul 2012, motiv pentru care
urmeaz a aplica dispozi iile art. 279 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, care precizeaz : “(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial
actul administrativ atacat în situa ia în care din documentele existente ia dosar i în
urma demersurilor întreprinse ia organul fiscal emitent al actului atacat nu se poate
stabili situa ia de fapt în cauza dedus solu ion rii prin raportare, la temeiurile de drept
invocate de organul emitent i de contestator. în acest caz, organul emitent al actului
desfiin at urmeaz s încheie un nou act administrativ fiscal care trebuie s aib în
vedere strict considerentele deciziei de solu ionare a contesta iei.“ si va desfiin a
Decizia de impunere anual pentru stabilirea contribu iei de asigur ri sociale de
s n tate anul 2012 nr. XX/2017 în sum de XX lei, emis de A.J.F.P. Sibiu
domnului XX.
Organul fiscal din cadrul A.J.F.P. Sibiu urmeaz s procedeze la reanalizarea
situa iei de fapt, având în vedere prevederile legale aplicabile în cauz
i motivele
prezentate în prezenta decizie, i s emit , dup caz, o alt decizie referitoare CASS
an 2012.
In spe a, sunt aplicabile si dispozi iile pct. 11.4 din Anexa 1 la Ordinul
pre edintelui A.N.A.F. nr. 3741/2015 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea
titlului Vili din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal , care stipuleaz :
“11.4. ... în situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total sau par ial a
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au
condus la desfiin are. ”
Pentru considerentele ar tate mai sus, în raport cu actele normative enun ate în
cuprinsul deciziei, în temeiul art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, se
DECIDE
Desfiin area Deciziei de impunere anual pentru stabilirea contribu iei de
asigur ri sociale de s n tate anul 2012 nr. XX/2017, în sum de XX lei, emis de
A.J.F.P. Sibiu pentru domnul XX, organele fiscale urmând s procedeze la
reanalizarea situa iei de fapt, având in vedere considerentele din motivarea
prezentei decizii.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac conform
prevederilor art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal
i poate fi atacat în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Sibiu.
DIRECTOR GENERAL
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