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DECIZIA  nr. 507 din 25.09.2017  
privind solutionarea contestatiei formulata de  

domnul .X. ,  
      inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. X/05.04.2017 

 
 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii 1 a fost sesizata de catre Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Ilfov cu adresele nr. X/05.04.2017 si nr. X/12.05.2017 inregistrate la DGRFPB 
sub nr. X/05.04.2017 si nr.  X/15.05.2017 cu privire la contestatia formulata de domnul 
.X. , CNP – X cu domiciliul in Str. X Jud Ilfov .  

 
Obiectul contestatiei inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor Publice 

Ilfov sub nr. X29.03.2017 il constituie deciziile de impunere privind platile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de 
asigurari sociale pe anul 2017: 

- nr. X din 28.02.2017, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei si CASS in suma totala de x lei;  

- nr.  x  din 28.02.2017, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei si CASS in suma totala de x lei;  

- nr. x  din 28.02.2017, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei si CASS in suma totala de x lei;  

- nr.x din 28.02.2017, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei si CASS in suma totala de x lei;  

- nr. x  din 28.02.2017, prin care s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei si CASS in suma totala de x lei,  emise de AJFP ILFOV. 
 

Prin contestatia formulata contribuabilul precizeaza ca intelege sa conteste doar  
contributiile de asigurari sociale de sanatate pe anul 2017, stabilite prin deciziile de 
impunere nr.  X, nr.  x , nr. x , nr.x si  nr. x  emise in data de 28.02.2017 , prin care s-au 
stabilit plati anticipate cu titlu de CASS in suma totala de x lei.  

 
Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268 alin. (1), art. 

269, art. 272 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze 
contestatia formulata de domnul .X.   .   

 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 
 I. Prin adresa inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov  
sub nr. x/29.03.2017 domnul .X.  a formulat contestatie impotriva deciziilor de impunere 
privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/ contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate/contribiţii de asigurări sociale pe anul 2017, nr. X, nr.  x , nr. x , nr.x si  nr. x  din 
28.02.2017 considerand ca i s-au stabilit in mod eronat baza de calcul pentru contributiile 
de asigurari sociale de sanatate pe anul 2017. 
  
 Pentru anul 2017 s-au emis decizii pentru fiecare contract de inchiriere si in 
consecinta sumele reprezentand chiriile lunare sunt comparate fiecare in parte cu 
plafonul de cinci salarii medii brute si astfel plafonul nu se mai aplica.  
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 Considera ca modalitatea corecta in conformitate cu art. 173 alin (1) din Codul 
Fiscal, este insumarea veniturilor lunare/ trimestriale / anuale ale tuturor contractelor de 
inchiriere intr-o singura declaratie, intrucat toate reprezinta venituri din aceeasi sursa si 
anume din cedarea folosintei bunurilor. Suma lunara astfel rezultata depaseste plafonul 
de 5 salarii medii brute, in consecinta contributia pentru asigurarile sociale de sanatate 
este plafonata si considerabil mai mica.      

 
  In concluzie, contestatarul solicita anularea deciziilor de impozitare mentionate  

mai sus ca fiind ilegale si emiterea unei noi decizii care sa ia in calcul in mod insumat 
toate veniturile ce provin din aceeasi sursa de venit si anume din cedarea folosintei 
bunurilor.  

 
II. Prin deciziile de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr.  X, nr.  x , nr. x , nr.x si  nr. x  din data de 28.02.2017, Serviciul Gestiune 
Declaratii Persoane Fizice din cadrul Administratiei Judetetene a Finantelor Publice Ilfov, 
a stabilit in sarcina domnului .X.  plati anticipate cu titlu de CASS in suma totala de x lei.   

 
III. Fata de constatarile organelor fiscale, sustinerile contestatarului, 

reglementarile legale in vigoare pentru perioada analizata si documentele existente in 
dosarul cauzei se retin urmatoarele :  

Cauza supusa solutionarii este daca organul fiscal a procedat legal la emiterea 
deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pe anul 2017 privind venituri din cedarea folosintei bunurilor, in conditiile in care 
la baza stabilirii platilor anticipate au stat contractele de inchiriere inregistrate la organul 
fiscal, iar platile anticipate cu titlu de CASS s-au stabilit prin aplicarea cotei de 5,5% 
asupra bazei lunare de calcul,  la nivelul valorii din contract, in conformitate cu dispozitiile 
Codului fiscal, pe fiecare sursa de venit. 

În fapt , Contestatarul, obţine venituri din cedarea folosintei bunurilor, astfel ca, la 
baza stabilirii platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate au 
stat contracte de inchiriere depuse si  inregistrate la organul fiscal. 

 
Prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr. X din 28.02.2017, organul fiscal a stabilit in sarcina contestatarului  plati 
anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei.  

 
Prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr. x  din 28.02.2017, organul fiscal a stabilit in sarcina contestatarului  plati 
anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei.  

 
Prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr. x  din 28.02.2017, organul fiscal a stabilit in sarcina contestatarului  plati 
anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei.  

 
Prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr.x din 28.02.2017, organul fiscal a stabilit in sarcina contestatarului  plati 
anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei.  
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Prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contrubutii de asigurari sociale pe anul 
2017 nr. x  din 28.02.2017, organul fiscal a stabilit in sarcina contestatarului  plati 
anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei.  

  
 Organul fiscal a stabilit platile anticipate cu titlu de CASS pe fiecare contract de 
inchiriere, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului net calculat ca diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibilă (40% asupra venitului brut) rezultata din contract,  
daca a fost sub plafonul maxim sau la nivelul plafonului maxim prevazut de lege. 

 
Prin contestaţia depusă, contribuabilul solicita anularea deciziilor de impunere 

mentionate  mai sus ca fiind ilegale si emiterea unei noi decizii care sa ia in calcul in mod 
insumat toate veniturile ce provin din aceeasi sursa de venit si anume din cedarea 
folosintei bunurilor.  

 
 In drept, potrivit art. 83, art. 121, art. 153, art. 155, art. 156, art. 173 si art. 174 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
vigoare de la data de 01.01.2017: 
 

„Art. 83. -  Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor  
(1) Veniturile din cedarea folosin ţei bunurilor sunt veniturile , în bani şi/sau în 

natură, provenind din cedarea folosin ţei bunurilor mobile şi imobile, ob ţinute de 
către proprietar , uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din 
activit ăţi independente .  

(2) Persoanele fizice care realizeaz ă venituri din cedarea folosin ţei bunurilor 
din derularea unui num ăr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfâr şitul anului 
fiscal , începând cu anul fiscal următor, calific ă aceste venituri în categoria venituri 
din activit ăţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net p entru 
această categorie . În aplicarea acestei reglementări se emite ordin al preşedintelui 
A.N.A.F.” 

„Art. 121. - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit  
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea 

folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 104 alin. (3), 
precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi 
să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul 
veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.  

3. (...). Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosi nţei bunurilor , cu 
excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal  astfel:  

a) pe baza  declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi a contractului 
încheiat între p ărţi; (...).” 

„Art. 153. - Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate  

(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul 
de asigurări sociale de sănătate (...):  
a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară; (...).” 

„Art. 155. - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de 
sănătate  

(1) Contribuabilii/Pl ătitorii de venit la sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate, prev ăzuţi la art. 153 , datoreaz ă, după caz, contribu ţii de asigur ări sociale 
de sănătate pentru  următoarele categorii de venituri:  

(...); 
 e) venituri din cedarea folosin ţei bunurilor , definite conform art. 83; (…).” 
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“Art. 156. - Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate  
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:  

a) 5,5% pentru contribu ţia individual ă; (…).” 

„Art. 173. - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

(1) Baza lunar ă de calcul al contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate 
pentru persoanele fizice care realizeaz ă venituri din cedarea folosin ţei bunurilor , 
cu excep ţia celor care realizeaz ă venituri din arendarea bunurilor agricole în regim  
de re ţinere la surs ă a impozitului, este diferen ţa dintre venitul brut şi cheltuiala 
deductibil ă determinat ă prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut,  diferen ţa 
pozitiv ă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realiz ării acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contri bu ţia de asigur ări sociale de 
sănătate,  sau valoarea anual ă a normei de venit, dup ă caz, raportat ă la num ărul de 
luni din anul fiscal prev ăzut în contractul încheiat între p ărţi, şi nu poate fi mai 
mare decât valoarea a de 5 ori câ ştigul salarial mediu brut prev ăzut la art. 143 alin. 
(2), în vigoare în anul pentru care se stabile şte contribu ţia.” 

“Art. 174. - Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia de a efectua plăţi anticipate cu 

titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate: 
(...); 
c) persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu 

excepţia veniturilor din arendă; 
(2) Persoanele fizice prev ăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt obligate s ă efectueze 

în cursul anului pl ăţi anticipate cu titlu de contribu ţii de asigur ări sociale de 
sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent,  prin decizie de impunere, 
pe fiecare surs ă de venit , pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a 
declaraţiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 
121. 

(3) Pentru persoanele fizice prev ăzute la alin. (2) , cu excepţia celor care 
realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în 
scop turistic, menţionaţi la art. 88 alin. (3), baza de calcul al contribu ţiei de asigur ări 
sociale de s ănătate prev ăzute în decizia de impunere se eviden ţiază lunar , iar plata 
se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru. 

(5) Plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate 
potrivit alin. (2) se determină prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra 
bazelor de calcul prevăzute la art. 170-173, după caz.” 

 
 Fata de cadrul legal invocat se retine ca, in cazul contribuabililor care realizeaza 
venituri din cedarea folosintei bunurilor se datoreaza contributii de asigurari sociale de 
sanatate, sub forma de plăţi anticipate efectuate în cursul anului, acestea fiind stabilite 
de organul fiscal prin decizie de impunere, pe fiecare surs ă de venit,  luand ca baza de 
calcul declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi contractul încheiat între p ărţi, 
dupa caz, potrivit regulilor privind modul de stabilire a platilor anticipate prevazute la 
art.121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

 
In decizia de impunere emisa de organul fiscal, baza de calcul este reprezentata 

de valoarea inscrisa  în contractul încheiat între p ărţi şi nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câ ştigul salarial mediu brut prev ăzut la art. 143 alin. (2) , în 
vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia, fiind evidentiata lunar, iar plata 
contributiei se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru.  
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Totodata, baza lunar ă de calcul al contribu ţiei de asigur ări sociale de 
sănătate  este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin 
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, raportată la numărul de luni din anul fiscal 
prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 
ori câ ştigul salarial mediu brut prev ăzut la art. 143 alin. (2) , în vigoare în anul pentru 
care se stabileşte contribuţia. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, raportat la sustinerile contestatarului, 

rezulta urmatoarele:  

 Contribuabilul obtine venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care in cursul 
anului 2016 depune la organul fiscal: 
- declaratia privind venitul estimat inregistrata sub nr. x/29.02.2016, avand ca perioada 

contractuala declarata 03.03.2016 - 03.03.2019, chirie lunara de x euro; 
 
- declaratia privind venitul estimat inregistrata sub nr. x/09.08.2016, avand ca perioada 

contractuala declarata 15.08.2016 - 14.08.2018, chirie lunara de x euro; 
 

- declaratia privind venitul estimat inregistrata sub nr. x/31.08.2016, avand ca perioada 
contractuala declarata 01.09.2016 - 31.08.2019, chirie lunara de x euro; 

 
- declaratia privind venitul estimat inregistrata sub nr. x/15.09.2016, avand ca perioada 

contractuala declarata 01.10.2016 – 30.09.2018, chirie lunara de x euro; 
 

- declaratia privind venitul estimat inregistrata sub nr. x/20.12.2016, avand ca perioada 
contractuala declarata 19.12.2016 - 18.12.2018, chirie lunara de x euro. 

   
In baza contractelor depuse de contribuabil, aplicand dispozitiile art. 121 din  

Codul fiscal, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov a emis urmatoarele 
Decizii de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pe anul 2017: 
 
  1. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pe anul 2017 nr. X/28.02.2017, emisa in baza contractului nr. 
x/29.02.2016, prin care s-au stabilit obligatii privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei, calculate astfel: 
 - venit brut estimat                               =  x lei 
 - cheltuieli deductibile (40%)                = x lei                                       

- venit net estimat                                 = x lei 
 - baza de calcul                                    = x lei  
 - venit lunar baza de calcul                   =   x lei  
 - total plati anticipate cu titlu de CASS  =   x lei, 
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2017 = x lei; 25.06.2017 = x lei; 25.09.2017 
= x lei si 21.12.2017 = x lei.  
 
 2. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pe anul 2017 nr. x /28.02.2017, emisa in baza contractului nr. 
x/09.08.2016, prin care s-au stabilit obligatii privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei, calculate astfel: 
 - venit brut estimat                               =  x lei 
 - cheltuieli deductibile (40%)                =  x lei                                       

- venit net estimat                                 = x lei 
 - baza de calcul                                    = x lei 
 - venit lunar baza de calcul                   =   x lei 
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 - total plati anticipate cu titlu de CASS  =  x lei 
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2017 = x lei; 25.06.2017 = x lei; 25.09.2017 
= x lei si 21.12.2017 = x lei. 
  
 3. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pe anul 2017 nr. x /28.02.2017, emisa in baza contractului nr. 
x/31.08.2016, prin care s-au stabilit obligatii privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei, calculate astfel: 
 - venit brut estimat                               =  x lei 
 - cheltuieli deductibile (40%)                = x lei                                       

- venit net estimat                                 = x lei 
 - baza de calcul                                    = x lei  
 - venit lunar baza de calcul                   =   x lei  
 - total plati anticipate cu titlu de CASS =   x lei, 
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2017 = x lei; 25.06.2017 = x lei 25.09.2017 
= x lei si 21.12.2017 = x lei.  
 
 4. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pe anul 2017 nr. x/28.02.2017, emisa in baza contractului nr. 
x/15.09.2016, prin care s-au stabilit obligatii privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei, calculate astfel: 
 - venit brut estimat                               =  x lei 
 - cheltuieli deductibile (40%)                = x lei                                       

- venit net estimat                                 = x lei 
 - baza de calcul                                    = x lei  
 - venit lunar baza de calcul                   =   x lei  
 - total plati anticipate cu titlu de CASS  =   x lei 
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2017 = x lei; 25.06.2017 = x lei; 25.09.2017 
= x lei si 21.12.2017 = x lei.  
 
 5. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pe anul 2017 nr. x /28.02.2017, emisa in baza contractului nr. 
x/20.12.2016, prin care s-au stabilit obligatii privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei, calculate astfel: 
 - venit brut estimat                               =  x lei 
 - cheltuieli deductibile (40%)                = x lei                                       

- venit net estimat                                 = x lei 
 - baza de calcul                                    = x lei  
 - venit lunar baza de calcul                   =   x lei  
 - total plati anticipate cu titlu de CASS =   x lei, 
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2017 = x lei; 25.06.2017 = x lei 25.09.2017 
= x lei si 21.12.2017 = x lei.  
 
 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate utilizată la 
încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de 
calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
 
 Totodată, Legea nr. 7 din 16 februarie 2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2017, la art. 16 prevede: 
 “Art. 16 . - Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.” 

 



                                
                               

  7 

 Se retine ca organul fiscal a respectat prevederile legale privind stabilirea bazelor 
anuale de calcul, acestea nefiind mai mici decât valoarea a douăsprezece salarii de bază 
minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut înmulţită cu 12 luni (3.131 lei x 12 luni x 5 = x lei), fiind respectat plafonul maxim in 
suma de x lei reprezentând plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
stabilit prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală de 5,5 % asupra valorii a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2017 inmultit cu 12 (x lei x 5.5% = x lei, respectiv x lei /trimestru). 

 
Astfel, contribuabilul are obligatia de a efectua plati anticipate cu titl u de 

contributii de asigurari sociale de sanatate pentru  anul 2017 , in patru rate egale, 
respectiv pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, in cuantumul 
stabilit prin fiecare decizie de impunere pe baza valorii din contractul de inchiriere, 
fiecare contract de inchiriere constituind sursa de  venit distincta.   
 

Din modul de stabilire a platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale  
de sanatate privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2017 rezulta ca 
acestea au fost stabilite legal, pentru fiecare contract de inchiriere, care reprezinta  sursa 
de venit, conform alin. (2) al art.174 din Codul fiscal, anterior citat, luand ca baza de 
calcul valoarea inscrisa in contractul de inchiriere, evidentiata lunar, tinand seama de 
faptul ca aceasta nu trebuie sa depaseasca valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut prevăzut la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal. 

  
In speta, AJFP Ilfov a stabilit platile anticipate pe anul 2017 pentru contribuabilul  

.X.  luand ca baza lunara de calcul venitul net estimat, determinat la nivelul bazei de 
calcul rezultata din contract, ca diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă 
determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut din contract, in situatiile in 
care aceasta este sub nivelul maxim.  

 
 Prin urmare, solicitarea contestatarului privind stabilirea CASS prin aplicarea 

procentului de 5,5% asupra bazei anuale de calcul rezultata din cumularea celor 5 
contracte de inchiriere, plafonata la nivelul a 5 salarii medii brute este total neintemeiata, 
in conditiile in care legiuitorul a prevazut in mod expres ca stabilirea platilor anticipate cu 
titlu de CASS in cazul veniturilor de cedarea folosintei bunurilor pentru anul 2017 se face 
pe fiecare sursa de venit, in speta pe fiecare contract de inchiriere, urmand ca 
definitivarea acesteia sa fie realizata de organul fiscal prin decizie de impunere anuala.     

 
Se retine ca, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, 

obligaţiile anuale de plată a CASS se determină de organul fiscal competent, prin decizia 
de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale de de 5,5% asupra bazelor de 
calcul, evidenţiate lunar în decizia de impunere. 

 
Astfel, prin modificările aduse prin OUG nr. 3/2017, la art. 179 din Codul fiscal, 

contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din cedarea 
folosinţei bunurilor se stabileşte, de organul fiscal competent, în anul următor celui de 
realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind 
veniturile realizate, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. 

Contribuţia anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei 
anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se 
datorează CASS, aferente veniturilor. Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât 
valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.  
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In concluzie, se retine ca platile anticipate cu titlu de CASS in suma totala de x lei 

lei inscrise in Deciziile de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit/contributii 
de asigurari sociale de sanatate pe anul 2017 nr.  X, nr.  x , nr. x , nr.x si  nr. x  din data 
de 28.02.2017 au fost stabilite de catre  organele de impunere ale Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Ilfov conform reglementarilor legale in materie, motiv 
pentru care contestatia contribuabilului .X.  urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata. 
 
   
  Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 83, art. 121, art. 153, art. 155, art. 
156, art. 173 si art. 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in vigoare in anul 2017, art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala se:  

 
 
 

DECIDE 
 
 

 Respingerea ca neintemeiata  a contestatiei formulata de contribuabilul .X.  
pentru suma totala de x lei  reprezentand plati anticipate cu titlu de contributie sociala de 
sanatate stabilite prin:  
 - decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2017 nr.  X/28.02.2017, pentru plati anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2017 nr. x /28.02.2017, pentru plati anticipate cu titlu de CASS in suma de.x lei; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2017 nr. x /28.02.2017 pentru plati anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2017 nr. x/28.02.2017 pentru plati anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2017 nr. x /28.02.2017 pentru plati anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei,  
emise de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov 

 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate  
fi contestata  in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Ilfov.  

 
 
 


