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DECIZIA nr. 11 din 2017 privind solutionarea
contestatiei formulata de X,

cu domiciliul in sos. ..., Bucuresti,
inregistrata la D.G.R.F.P.-Bucuresti sub nr. ...

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii 2 a fost sesizata cu adresa nr. .., inregistrata la D.G.R.F.P.
- Bucuresti sub nr. MBR_REG .., completata cu adresa nr. .. inregistrata la
D.G.R.F.P. - Bucuresti sub nr. .. de catre Administratia Sector ... a Finantelor
Publice cu privire la contestatia formulata de domnul X, CNP ....

Obiectul contestatiei, transmisa prin posta la data de 16.08.2016,
inregistrata la Administratia Sector .. a Finantelor Publice sub nr. ..., il constituie
Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu
titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. .., comunicata prin
posta la data de 20.07.2016, prin care s-au stabilit in sarcina contribuabilului
obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale in suma de ... lei.

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268 alin.
(1), art. 269, art. 272 alin. (1) si (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.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Administratia Sector ... a Finantelor Publice a emis pe numele
contribuabilului X, Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata
cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. .., prin care s-au
stabilit in sarcina contribuabilului obligatii de plata cu titlu de contributii de
asigurari sociale in suma de ... lei, repartizate pe termene de plata, dupa cum
urmeaza :

- 25.03.2013 - .. lei;
- 25.06.2013 - .. lei;
- 25.09.2013 - .. lei,
in temeiul art. 82 si art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

si a Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii nr. ..

II. Prin contestatia formulata contestatarul solicita desfiintarea deiciziei de
impunere nr. .. pe motiv ca nu a realizat niciun venit din activitatea independenta
- cod CAEN 8553 de la deschidere si pana la radierea PFA-ului, intrucat nu a
avut loc autorizarea la Autoritatea Rutiera Romana din cadrul Ministerului
Transporturilor.

In acest sens a depus declaratia 200 pentru anul 2013.
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De asemenea, contestatarul sustine ca in anul 2013 a fost angajat cu
contract individual de munca care a avut ca efect si plata CAS pentru aproape tot
anul 2013.

III. Fata de constatarile organelor de administrare fiscala, 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 stabilit in mod legal in
sarcina contribuabilului X obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari
sociale aferente anului 2013, in suma de .. lei, in conditiile in care la data de
12.02.2013 a depus Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de
pensii – formularul 600 si la data de 17.06.2016 a depus Cererea de incetare a
obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale pentru anul 2013 -
formularul 601, incepand cu 05.08.2013.

In fapt, prin Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile
de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. ..,
Administratia Sector .. a Finantelor Publice a stabilit in sarcina contribuabilului
plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale in suma de .. lei,
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2013 – . lei; 25.06.2013 – .. lei;
25.09.2013 – .. lei; 25.12.2013 – .. lei, in baza art. 29624 din Codul fiscal si a
declaratiei contribuabilului inregistrata la organul fiscal sub nr. ...

In drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, in vigoare in anul 2013, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal:

Codul fiscal:
“Art. 29621 - (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la

sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România
este parte, dupa caz:

(...)
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare

activităţi economice;
(...)
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale

obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt
impozabile potrivit prezentului cod.”

“Art. 29622 -Baza de calcul
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru

persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul declarat,
care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât
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echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după
deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării
acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la
cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie
de asigurări sociale.”

Norme metodologice:
“32. Venitul declarat de contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)

-e) din Codul fiscal reprezintă un venit ales de către aceştia, cuprins între
35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Încadrarea în categoria persoanelor obligate să se asigure se face în
funcţie de:

- venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul
veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportat la numărul lunilor de
activitate din cursul anului, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi
impuse în sistem real;

- venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, în
cazul contribuabililor care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal;

(...)
Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul

fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege,
nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale,
pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul
fiscal în care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de
lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de
cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.”

Codul fiscal:
“Art. 29623 Excepţii specifice
(1) Persoanele care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură,

piscicultură prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5), venituri din cedarea folosinţei
bunurilor prevăzute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică, precum
şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute
la art. 13 lit. e) nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

(2) Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru
aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la cap. I,
venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
precum şi venituri de natura celor menţionate 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).

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor
menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din
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pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate la art.
296^21 alin. (1) lit. a) - d), g), h) şi i), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile
fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.

(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri
din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul
public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale
neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul
public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor
sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile
obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile
prevăzute la art. 296^21 alin. (1).

“Art. 29624 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale
(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e), h) şi i), cu

excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt
obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale.

(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate
prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor
prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit
estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. În
cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe
baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).

(3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se
evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

[...]
(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datorează contribuţii

sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de
venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective în
conformitate cu prevederile art. 52 şi 34, după caz.”

“Art. 29625 Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al

contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de
venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 şi a declaraţiei privind
venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale
de sănătate.

(...)
(5) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt cele

stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24 alin. (3).
(6) Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia

de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.”



5

“Art. 29618 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale
(...)
(3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:
a) pentru contribuţia de asigurări sociale:
a^1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care, 10,5% pentru

contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
(...)”

Fata de cadrul legal invocat se retine ca, in cazul contribuabililor care
realizeaza venituri dintr-o activitate independenta, in speta venituri din activitatea
“scoli de conducere, instructor auto” cod CAEN 8553, se datoreaza contributii de
asigurari sociale, sub forma de plăţi anticipate efectuate în cursul anului, acestea
fiind stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, luand ca baza de calcul
venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare
decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a) - e) se evidenţiază lunar,
iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

De asemenea, contribuabilii care desfasoara activitati impuse in sistem
real, care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub plafonul minim
prevazut de lege, nu sunt obligati sa se asigure si nu datoreaza contributie
de aigurari sociale, pentru anul fiscal urmator. Contributiile de asigurari
sociale platite in anul fiscal in care au fost realizate venituri sub nivelul
plafonului prevazut de lege nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la
stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Potrivit Ordinului nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii":

“Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03, prevăzut în anexa
nr. 1.

Art. 4. - Instrucţiunile de gestionare a formularului prevăzut la art. 1 sunt
prevăzute în anexa nr. 3.

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului "Declaraţie privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii" cod 14.13.03.03

1. Depunerea declaraţiei
În conformitate cu prevederile art. 29621 alin. (1) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal),
declaraţia se completează şi se depune de către persoanele care au
calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea
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prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte,
după caz, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare

activităţi economice;
(...)
Capitolul III - Venit baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări

sociale
Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai

mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a
de 5 ori acest câştig.

Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii
în cursul anului fiscal, rubrica "venit bază de calcul" se completează începând cu
luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

INSTRUCŢIUNI DE GESTIONARE a formularului "Declaraţie privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii" cod 14.13.03.03

1. În conformitate cu prevederile art. 29625 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor
sociale se realizează prin depunerea de către contribuabil a formularului
600 "Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" la
organul fiscal competent.”

Conform prevederilor legale mentionate mai sus, formularul 600
pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de persoanele fizice
autorizate sa desfasoare activitati economice.

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a
contributiilor de asigurari sociale (pensii) se realizeaza prin depunerea la
organul fiscal de domiciliu a unei Declaratii privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr.
874/2012) pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se
datoreaza contributia de asigurari sociale. In situatia in care contribuabilii
incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat
la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la
inceperea activitatii.

In baza declaratiei 600 depusa organul fiscal emite decizia de
impunere in care stabileste contributia sociala anuala datorata si termenele
de plata.

In speta, sunt incidente si dispozitiile prevazute de Ordinul Presedintelui
ANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea Procedurii de încetare a obligaţiei de
plată a contribuţiei de asigurări sociale care precizeaza urmatoarele:
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“1. În conformitate cu prevederile art. 29621 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul
fiscal), următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de
pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care
România este parte, după caz, respectiv:

(...)
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare

activităţi economice;
(...)
2. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii,

conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în
sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu
datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca
urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la pct. 1.

3. În situaţia în care contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna
dintre situaţiile prevăzute la pct. 1 sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6
alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale
neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor
depune la organul fiscal competent o cerere de încetare a obligaţiei de
plată a contribuţiei de asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa
fiscală. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.a) la ordin.

(...)
6. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului

fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului
de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.
Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.

7. Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, cap. II "Date
privind încetarea încadrării în categoriile de contribuabili la sistemul public
de pensii", situaţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de
asigurări sociale în care se încadrează şi să anexeze documentele
justificative care atestă situaţia declarată.

8. Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată
a contribuţiei de asigurări sociale sunt, după caz, următoarele:

a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului
comerţului - în cazul întreprinzătorului titular al unei întreprinderi individuale sau
al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

(...)
c) copie de pe formularul (070) "Declaraţie de înregistrare

fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere",
înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea
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activităţii, conform legii - în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau
activităţi reglementate prin legi speciale;

(...)
e) copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă

eliberată de angajator, după caz - în cazul unei persoane care desfăşoară
activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat
voluntar;

(...)
l) adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul

figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea
de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în
sistemul public de pensii;

m) copie de pe decizia de pensionare - în cazul unei persoane care are
calitatea de pensionar.

9. Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de
organul fiscal "conform cu originalul", iar originalul se restituie contribuabilului. În
situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele se vor anexa în copie legalizată.

10. Cererea împreună cu documentele anexate se analizează de
organul fiscal competent.

(...)
11. Contribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru

luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din
evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, potrivit legii.

12. Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de
impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale
(formular 610), în care se stabileşte contribuţia la nivel "0" pentru lunile
următoare din anul fiscal în curs celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia
de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. (...).”

Din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei, rezulta
urmatoarele:

1.- la data de 12.02.2013, contribuabilul a inregistrat la organul fiscal sub
nr. ..., formularul 600 "Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de
pensii" pentru anul 2013, prin care a declarat un venit baza de calcul, pentru
perioada ianuarie - decembrie 2013, in suma totala de ..lei (.. lei * 12 luni);

- in baza Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii nr...
si a art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Administratia Sector ..
a Finantelor Publice a emis Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu
de impozit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de
plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr..., comunicata
la data de 26.02.2013, prin care a stabilit in sarcina contribuabilului plati
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale in suma de .. lei, repartizate
pe termene de plata astfel: 25.03.2013 – .. lei; 25.06.2013 – .. lei; 25.09.2013 – ..
lei; 25.12.2013 – .. lei;

De retinut este faptul ca in anul 2012, salariul mediu era stabilit la ..
lei, iar baza lunara de calcul pentru CAS era de minim . de lei.
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Incepand cu 25 februarie 2013 prin Legea nr. 6/2013 a bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, castigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 este
de .. lei (art. 16 din Legea 6/2013), iat baza lunara de calcul pentru CAS este
de minim .. lei.

2.- la data de 17.06.2016, contribuabilul a depus la organul fiscal
umatoarele cereri de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari
sociale :

A. pentru anul 2013, formularul 601, inregistrat sub nr. .., in care declara
ca se afla in situațiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) - c), pct.II, III și V din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv desfasoara activitati pe baza de contract
individual de munca,

B. pentru anul 2014, formularul 601, inregistrat sub nr. .., in care declara
pe propria raspundere ca incepand cu data de 05.08.2013 a indeplinit conditia
de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale ca urmare a
incadrarii in una din situațiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) - c), pct.II, III și
V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv desfasoara activitati pe baza de contract
individual de munca;

- in baza formularului 601 “Cererea de incetare a obligatiei de plata a
contributiei de asigurari sociale pentru anul 2013”, inregistrat sub nr. ..,
Administratia Sector .. a Finantelor Publice a emis o noua Decizie de impunere
privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale
de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari
sociale pentru anul 2013 nr. .., prin care s-a restrans impunerea pana la data de
05.08.2013 si au fost stabilite contributii de asigurari sociale in suma de .. lei,
repartizate pe termene de plata astfel: 25.03.2013 - .. lei; 25.06.2013 - ..lei si
25.09.2013 - .. lei.

Nu poate fi retinut argumentul contestatarului privind nedatorarea
contributiei de asigurari sociale stabilita prin decizia de impunere
contestata intrucat:

- AS..FP a emis Decizia initiala de impunere privind platile anticipate cu
titlu de impozit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile
de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr...,
comunicata la data de 26.02.2013, prin care s-au stabilit platile anticipate cu titlu
de contributii de asigurari sociale in suma de .. lei, conform optiunii exprimate
de contribuabil la depunerea formularului 600;

- urmare analizarii Cererilor prin care domnul X solicita incetarea
obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale conform Contractului de
munca nr. .. incepand cu data de 05.08.2013, AS..FP a emis Decizia de
impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit/contributii de asigurari
sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de
asigurari sociale pentru anul 2013 nr... prin care s-au restrans platile anticipate
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cu titlu de contributii de asigurari sociale de la suma de .lei la suma de .. lei,
repartizata pe trimestrele I, II si III;

- pentru anul fiscal 2014 AS..FP nu a emis Decizia de impunere privind
platile anticipate cu titlu de impozit/contributii de asigurari sociale de sanatate,
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, intrucat
domnul X nu a depus Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de
pensii (formular 600);

- mai mult, in situatia in care considera ca nu are obligatia platii CAS,
contribuabilul avea posibilitatea de a contesta Decizia initiala de impunere privind
platile anticipate cu titlu de impozit/contributii de asigurari sociale de sanatate,
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2013 nr..., comunicata la data de 26.02.2013, prin care s-au stabilit platile
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale in suma de .. lei.

Avand in vedere cele mai sus precizate, rezulta ca, domnul X are
obligatia de a efectua platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari
sociale pentru anul 2013, in suma de .. lei pentru perioada 01.01.2013-
05.08.2013, pe baza venitul declarat de contribuabil insusi prin depunerea
"Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" formularul 600
inregistrat sub nr..., respectiv a “Cererii de incetare a obligatiei de plata a
contributiei de asigurari sociale pentru anul 2013” formularul 601 inregistrat
sub nr. ...

Prin urmare, nu poate fi retinut argumentul contestatarului privind
nedatorarea contributiei de asigurari sociale stabilita prin decizia de impunere,
precum ca nu a realizat niciun venit din activitatea independenta - cod CAEN
8553 de la deschidere si pana la radierea PFA-ului, pe motiv ca nu a avut loc
autorizarea la Autoritatea Rutiera Romana din cadrul Ministerului Transporturilor,
intrucat stabilirea CAS a fost efectuata in baza propriilor declaratii.

In concluzie, se retine ca platile anticipate cu titlu de contributii de
asigurari sociale in suma de .. lei inscrise in Decizia de impunere privind platile
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate,
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2013 nr. .. au fost stabilite de catre organele de impunere ale Administratiei
Sector .. a Finantelor Publice conform reglementarilor legale in materie; drept
urmare contestatia contribuabilului urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 29618 - art. 29625 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 32
din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.1 si art.4 din Ordinul nr. 874/2012
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de
gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii",
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea Procedurii de
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încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, art.279 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

DECIDE

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de contribuabilul X
impotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu
titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. .. emisa de
Administratia Sector .. a Finantelor Publice, pentru suma de .. lei reprezentand
plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale datorate pe anul 2013.

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


