
DECIZIA nr. 560 din 2018
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

doamna XY
înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr. x/21.02.2018

Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Braşov  -  Serviciul  Solutionare
Contestatii  2  a fost  sesizată de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor  Publice X –
Serviciul Registru Contribuabili Declaraţii Fiscale Persoane Fizice prin adresa nr. MSG_DEF
x/12.02.2018, înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr. x/21.02.2018, cu privire la contestaţia
formulată de doamna XY, CNP x, cu domiciliul în loc. X, str.x, nr. x,  cod poştal x, jud. X.

Obiectul contestaţiei, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X
sub nr. x/22.09.2017, îl constituie Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017, comunicată la 16.08.2017, prin
care s-au stabilit  diferenţe de CASS rezultate din  regularizarea anuală stabilite în plus în
sumă de  x lei.

Contestaţia a fost  depusă în termenul legal  prevăzut de art.  270 (1) din Legea
nr.207/2015  privind Codul  de  procedura  fiscala,  în  raport  cu  comunicarea  Deciziei  de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
nr. x/07.08.2017 în data de 16.08.2017 conform confirmării de primire anexată în copie la
dosarul contestaţiei, contestaţia fiind înregistrată la AJFP X în data de 22.09.2017 conform
ştamplilei acestei institutii.

Constatând că in speta, sunt intrunite conditiile prevăzute de art. 268, art. 270 şi art.
272  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  Direcţia  Generală
Regională a Finanţelor Publice Brasov, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 2, este legal
investită să  solutioneze contestatia formulata de doamna XY.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:

I.       Prin contestaţia formulată contribuabila solicită anularea Deciziei de impunere
anuală  pentru stabilirea contribuţiei  de asigurări  sociale de sănătate pe anul 2012  nr.  x/
07.08.2017 pentru motivul că în cursul anului 2012 a efectuat plăţi cu titlu de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului X, iar aceste plăţi
nu au fost luate în considerare în decizia contestată.

În susţinerea contestaţiei petenta anexează copii după chitanţele prin care a efectuat
plăţile CASS şi solicită recalcularea eventualelor obligaţii  de plată/sume de restituit,după
caz.

II. Prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017, A.J.F.P. X a stabilit obligaţia de plată în
sumă  de  x  lei  reprezentând  diferenţe  de  contribuţii  de  asigurări  sociale  de
sănătate rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus pentru anul 2012.

La  baza emiterii  deciziei de impunere anuală contestată a stat D200 „Declaraţia
privind  veniturile  realizate  din  România  pentru  anul  2012”  nr.x/23.05.2013,  prin  care
petenta a declarat venituri din profesii libere în sumă de xxxxx lei, respectiv declaraţia cu
cod “205- Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”
nr.x/27.02.2013, depusă la organul fiscal  teritorial de către plătitorul de venit,  respectiv
Tribunalul Judeţean X, prin care a declarat venituri din expertiză contabilă,tehnică,judiciară
pentru doamna XY pentru anul 2012 în sumă de yyyyy lei. 
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III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constatările organelor
fiscale,  motivaţiile  contribuabilului  şi  actele  normative  în  vigoare  în  perioada  supusă
impunerii se reţin următoarele:

Cauza supusă soluţionării  este  dacă Serviciul  soluţionare contestaţii  2 din
cadrul D.G.R.F.P. Braşov se poate învesti  cu soluţionarea cauzei, în condiţiile în
care Casa de Asigurări  de Sănătate  a  Judeţului  X a  transmis date suplimentare
despre asigurat ulterior emiterii deciziei contestate.

În fapt, prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017, contestată, A.J.F.P. X a stabilit, în baza
art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 şi art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, în sarcina contribuabilei diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală
stabilite în plus în sumă de x lei după cum urmează:

- total bază de calcul (Rd.I+Rd.I.2+Rd.I.3+Rd.I.4+Rd.I.5): vvvvv lei;
- total contribuţie datorată (conform anexei): x lei;
- obligaţii privind plăţile anticipate: 0 lei;
- diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală x lei.
  stabilite în plus (rd.2-rd.3):

Din documentele aflate la dosarul cauzei, reiese că Decizia de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr.x/07.08.2017
prin care A.J.F.P. X a stabilit obligaţii fiscale privind CASS în sumă de x lei pentru anul
2012, a fost emisă avându-se în vedere venitul brut realizat de contribuabil din activităţi
independente - profesii libere, obţinut din activităţi de expertiză contabilă, tehnică, judiciară
în anul 2012, aşa cum reiese din Declaraţia 200 privind veniturile realizate din România nr.
x/23.05.2013, depusă de contribuabilă la A.J.F.P. X în sumă totală de xxxxx lei, respectiv
suma  de  yyyyy  lei  declarat  de  TRIBUNALUL JUDEŢEAN  X  prin  D  205,  chiar  dacă
veniturile în sumă de yyyyy lei sunt înscrise în decizia de impunere contestată la rubrica
veniturilor în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor
prevăzute la art. 52, alin. (1), lit. b)-d) din Codul fiscal.

Contribuabila afirmă că organul fiscal la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate pe anul 2012 nu a luat în considerare plăţile efectuate cu titlu de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate achitate în prima jumătate a anului la Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate X.

În  drept,  potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi Normelor metodologice de aplicare, în vigoare la 31.12.2012:

Art.  2  -  (2) Contribuţiile  sociale  reglementate  prin  prezentul  cod  sunt
următoarele:

[...]
b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului

naţional unic de asigurări sociale de sănătate; [...]”
,,Art. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile  din  activităţi  independente  cuprind  veniturile  comerciale,

veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate
în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

(3) Constituie  venituri  din profesii  libere veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,
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contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii
reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. ”

 „Art.  296^21 -  (1) Următoarele  persoane  au  calitatea  de  contribuabil  la
sistemul public de pensii  şi la cel  de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea
prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după
caz: [...]

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe

venit,  din  activităţi  de  natura  celor  prevăzute  la art.  52 alin.  (1)  şi  din  asocierile  fără
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

„Art. 296^22 – (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferenţa dintre
totalul  veniturilor  încasate  şi  cheltuielile  efectuate  în  scopul  realizării  acestor
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a
normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică
decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia
se calculează contribuţia. [...]

Art. 296^24 - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi lit. g)
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, prin decizie de impunere, pe baza
declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit  regulilor prevăzute
la art. 82, sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor prevăzute la art. 83

 (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.

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

Art. 296^25 – (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a
contribuţiilor  sociale  se  realizează  prin  depunerea  unei  declaraţii  privind venitul
asigurat  la  sistemul  public  de  pensii,  precum  şi  a  declaraţiei  de  venit  estimat
prevăzute la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzute la art. 83, pentru
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

 (4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate  se  realizează  prin  decizia  de  impunere  anuală,  pe  baza  căreia  se
regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.”

„Art. 296^18 - (3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele: [...]
b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;”

În  speţă sunt  incidente şi  dispoziţiile  art.  211 şi  art.  257 din Legea nr.  95/2006
privind  reforma în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  potrivit
cărora:
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„Art. 211. - (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:
a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii contribuţiei

la fond, în condiţiile prezentei legi.”

„Art. 257 -  (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti
lunare pentru asigurările de sănătate,  cu excepţia persoanelor prevăzute la art.  213
alin. (1). [...]

(2)  Veniturile asupra cărora se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de
sănătate  sunt  prevăzute  în  Legea  nr.  571/2003,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.”

Faţă de cadrul legal invocat se reţine că, în cazul contribuabililor care realizează
venituri  din  activităţi  independente,  în  speţă  venituri  din  profesii  libere,  se  datorează
obligaţii  anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, determinate pe
baza declaraţiei privind venitul realizat, acestea fiind stabilite de organul fiscal prin decizia
de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi
anticipate.

Baza de calcul  a contribuţiei de asigurări  sociale de sănătate datorate bugetului
Fondului  naţional  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  este  diferenţa  dintre  totalul
veniturilor  încasate şi  cheltuielile  efectuate în scopul realizării  acestor venituri,  exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţii sociale.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezultă următoarele:

- doamna XY a realizat în anul 2012 un venit  brut impozabil  din expertiză tehnică
judiciară, de la TRIBUNALUL X, în sumă de yyyyy lei , plătitorul de venit declarând venitul
prin Declaraţia 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut  pe veniturile cu regim
de reţinere la sursă” cu nr. x/27.02.2013, depusă la organul fiscal.

- totodată, din declaraţia 200 depusă de doamna XY la organul fiscal, înregistrat sub
nr.x/23.05.2013, reiese că în anul 2012 a realizat un venit net din profesii libere în sumă de
xxxxx  lei

- tot prin Declaraţia 200 nr.x/23.05.2013 petenta a declarat şi ea venitul în sumă de
yyyyy lei obţinută de la Tribunalul Judeţean X

- în baza dispoziţiilor art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 şi art. 296^28 din Codul
fiscal, organul fiscal a procedat la stabilirea diferenţelor de contribuţii de asigurări sociale
de  sănătate  aferente  anului  2012  pe  baza  informaţiilor  din  evidenţa  fiscală,  luând  în
considerare  ca  bază  de  calcul  al  CASS,  suma  de  vvvvv  lei  (xxxxx  lei  +  yyyyy  lei),
reprezentând venitul anual din expertiză tehnică judiciară declarat de către plătitorul de
venituri  şi  de  petentă,  realizat  în  anul  2012.  Astfel,  calculul  CASS a  fost  efectuat  de
organul fiscal prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra venitului reprezentând baza
lunară de calcul de xxxx lei (vvvvv lei venit net anual / 12 luni, realizat în anul 2012 din
profesii  libere), aferent căreia a fost stabilită ca datorată contribuţia lunară de asigurări
sociale de sănătate în sumă de xxx lei (xxxx lei x 5,5%), în decizia de impunere contestată
fiind menţionate CASS anuale de plată în sumă de x lei (xxx lei x 12 luni), reprezentând
diferenţe în plus de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, fiind întocmită în acest
sens Decizia  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea contribuţiei  de asigurări  sociale  de
sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017

-  organul  fiscal  prin  Referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei  nr.x/
12.02.2018 precizează că au fost  solicitate lămuriri  de la CASJ X cu privire la  plăţile
efectuate de contribuabilă în contul CASS aferene anului 2012, însă până la întocmirea
referatului nu au fost transmise date cu privire la solicitarea efectuată.
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- prin Adresa nr.x din 02.10.2017 a fost informată şi petenta cu privire la solicitarea de
informaţii de la CASJ X

- organul fiscal prin Adresa nr.x/12.02.2018 a solicitat din nou informaţii de la CASJ X
cu privire la plăţile efectuate de contribuabilă

- în data de 19.04.2018 A.J.F.P. X transmite Serviciului Soluţionare Contestaţii  prin
e-mail Adresa Casei de Asigurari de Sanatate Mures nr.x/02.03.2018, înregistrată la AJFP
X sub nr.x/19.03.2018 şi la DGRFP Braşov - sub nr.x/19.03.2018, primită ulterior trasmiterii
dosarului  contestaţiei  la  DGRFP Braşov,  însă  fără  a  comunica  punctul  de vedere cu
privire la „Situaţia contribuţiilor declarate, încasate şi restante si a majorărilor de intârziere
şi  penalităţilor  calculate,  incasate  şi  restante”,  anexată,  deşi  prin  adresa  anterior
menţionată  se  precizează  că:  „Anexăm  „Situaţia  contribuţiilor  declarate,  încasate  şi
restante si a majorărilor de intârziere şi penalităţilor calculate, incasate şi restante”, emisă
de CAS X cu data de 30.06.2012 pentru d-na XY,  în vederea verificării contribuţiilor
stabilite potrivit celor mai sus menţionate,  respectiv a celor efectiv datorate potrivit
veniturilor declarate de contribuabil la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X”.

Având în vedere cele precizate mai sus şi faptul că organul fiscal, nu şi-a exprimat
punctul de vedere în completarea  referatului cu privire la propunerile de soluţionare a
contestaţiei urmare a adresei transmise de CASJ X, Serviciul soluţionare contestaţii 2 este
în imposibilitatea de a se pronunţa asupra cuantumului diferenţei de CASS de regularizat
stabilit de organele fiscale, ceea ce impune desfiinţarea Deciziei de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017, urmând
ca organul fiscal să procedeze la reanalizarea situaţiei fiscale a contribuabilului.

În conformitate cu prevederile art. 276 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  „Analiza
contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de
acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se
face în limitele sesizării”. 

Având  în  vedere  considerentele  anterior  redate,  organul  de  solutionare  a
contestaţiei nu se poate pronunţa asupra cuantumului contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorată de către petentă, stabilită în sarcina sa prin Decizia de impunere anuală
pentru  stabilirea  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pe  anul  2012  nr.
x/07.08.2017, contestată de către acesta, fapt pentru care în speţă se impune aplicarea
dispoziţiilor art. 279 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

„(3) Prin decizie se poate desfiinţa, total sau parţial, actul administrativ atacat în
situaţia în care, din documentele existente la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la
organul fiscal emitent, nu se poate stabili situaţia de fapt în cauza supusă soluţionării prin
raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent şi de contestator. În acest
caz,  organul  fiscal  competent  urmează să încheie  un nou act  administrativ fiscal  care
trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei. Pentru
un  tip  de  creanţă  fiscală  şi  pentru  o  perioadă  supusă  impozitării,  desfiinţarea  actului
administrativ fiscal se poate pronunţa o singură dată.

(4) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 60 de zile de la
data comunicării deciziei în cazul contribuabililor mari şi mijlocii şi în termen de 30 zile în
cazul celorlalţi  contribuabili,  iar noul act  administrativ fiscal emis vizează strict  aceeaşi
perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare.”
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În speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile pct. 11.4 şi pct.11.5 din Instrucţiunile pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate
prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3741/2015, care precizează:

„11.4.  Prin  decizie  se  poate  desfiinţa  total  sau  parţial  actul  administrativ  fiscal
atacat.  [...]  În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la
desfiinţare.

11.5. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului obligaţii fiscale mai mari decât cele
din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii. În mod corespunzător nu poate
fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât cea înscrisă în actul desfiinţat.” 

Potrivit art. 7 alin.  (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

„Organul fiscal este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi
să  utilizeze  toate  informaţiile  şi  documentele  necesare  pentru  determinarea  corectă  a
situaţiei  fiscale  a  contribuabilului/plătitorului.  În  analiza  efectuată,  organul  fiscal  este
obligat să identifice şi să ia în considerare toate circumstanţele edificatoare fiecărui caz în
parte.”

Astfel,  potrivit  normelor legale sus citate,  organul fiscal  trebuie să depună toate
diligenţele pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilei şi în acest scop
să-şi exercite rolul său activ, fiind îndreptăţit să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi
documentele pe care le consideră utile în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte şi
de limitele prevăzute de lege.

Prin urmare, se va desfiinţa Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. x/07.08.2017, urmând ca  Administraţia
Judeţeană a  Finanţelor  Publice  X să procedeze la  reanalizarea stării  de  fapt  fiscale  a
petentei  şi  la  emiterea  unui  alt  act  administrativ  fiscal,  având în  vedere  considerentele
enunţate în prezenta decizie de soluţionare şi dispoziţiile legale incidente în materie.  

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 2 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b)
şi alin. (2), art. 52^1, art. 296^21 alin. (1) lit. d) şi f), art. 296^22 alin. (2) şi (4), art. 296^24,
art. 296^25 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 7 alin. (3), art. 279 alin.
(3) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, pct.11.4 şi pct.11.5 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui
A.N.A.F. nr. 3.741/2015, se 

DECIDE

Desfiinţarea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale  de sănătate  pe  anul  2012  nr.x/07.08.2017,  prin  care  s-au  stabilit  diferenţe  de
CASS rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de x lei,  urmând ca în
termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii de soluţionare a contestaţiei,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X să procedeze la reanalizarea situaţiei de
fapt fiscale a doamnei XY şi la emiterea unui alt act administrativ fiscal, dacă se impune,
ţinând cont de dispoziţiile legale în vigoare şi de cele reţinute în prezenta decizie. 

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