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                                D   E   C   I   Z   I   A     nr. 1284/412/27.08.2015 
privind modul de soluţionare a contestaţiei depusa de d-na XA înregistrata la 
DGRFP Timisoara sub nr. .../...2015 
 
       Direcţia generala regionala a finanţelor publice Timişoara a fost sesizata 
de SFO ... cu adresa nr..../...2015 asupra contestaţiei formulate de d-na XA, 
domiciliata in loc....,  împotriva Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea 
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, pentru suma de ... lei 
reprezentand contributie datorata. 
        Contestaţia a fost depusa în termenul legal prevăzut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, fiind inregistrata 
la SFO ... sub nr. .../...2015, fata de data emiterii Deciziei contestate, 
18.05.2015.  
          Constatând că în speţa sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
      I. Prin contestatie petenta  sustine ca decizia de impunere este nelegala, 
intrucat organele fiscale au competenta gestionarii contributiei de asigurari 
sociale de sanatate doar incepand cu 01.07.2012, astfel ca pana la aceasta data 
competenta apartinea Casei de sanatate.   
    Pe fondul cauzei, petenta sustine ca organul fiscal trebuia sa aiba in vedere 
situatia existenta, respectiv sa tina seama de veniturile realizate lunar si nu sa 
efectueze o medie a acestora in raport cu venitul anual. 

      II.Prin Decizia de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de 
asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, organele fiscale din cadrul SFO ... au 
stabilit in sarcina petentei suma de ... lei reprezentand diferenta de plata a 
contributiei de asigurari de sanatate, datorata de persoane care obtin venituri 
din activitati de natura celor prevazute la art.52 alin.(1) lit.b)-d) Cod fiscal.   
       III.  Având în vedere susţinerile contestatoarei, constatările organelor 
fiscale şi actele normative incidente spetei, se reţin următoarele: 
    D-na XA are domiciliul in loc...., ... . 
   Cauza supusa solutionarii o constituie legalitatea stabilirii sumei de ... lei cu 
titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata pentru anul 2012, 
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in conditiile in care sustinerile din contestatie nu sunt de natura a modifica 
Decizia de impunere emisa de organele fiscale. 
     In fapt,  prin Decizia de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de 
asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, organele fiscale din cadrul SFO ... au 
stabilit suma de ... lei reprezentand contributie de asigurari de sanatate, datorata 
de persoane care obtin venituri din activitati de natura celor prevazute la art.52 
alin.(1) lit.b)-d) Cod fiscal, calculata la un venit in suma de ... lei obtinut de 
petenta de la Societatea ....Din suma de ... lei s-au retinut ... lei, ramanand de 
plata un rest de ... lei. 
       Prin contestatie petenta sustine ca decizia de impunere este nelegala, 
intrucat organele fiscale au competenta gestionarii contributiei de asigurari 
sociale de sanatate doar incepand cu 01.07.2012, astfel ca pana la aceasta data 
competenta apartinea Casei de sanatate, iar organul fiscal trebuia sa aiba in 
vedere situatia existenta, respectiv sa tina seama de veniturile realizate lunar si 
nu sa efectueze o medie a acestora in raport cu venitul anual. 
     In drept,  la art.V din OUG 125/ 2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaza: 
 “ (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a 
contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la 
cap. II şi III  din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 
   (2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor 
fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie - 
30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, 
pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care 
s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei 
specifice aplicabile fiecărei perioade. 
  (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau 
organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III  din titlul IX^2 al Codului fiscal, 
stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012. “ 
    Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se constata 
urmatoarele: 
    D-na XA obtine venituri din activitati desfasurate in calitate de agent de 
asigurare -PF/PFA independenta in cadrul Societatii ... pentru care, potrivit 
prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, avea obligatia constituirii si virarii 
contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, asa dupa cum rezulta din 
articolele citate in cele ce urmeaza, cu text valabil la nivelul anului 2012: 
   “ART. 215 
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    (1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 
revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de 
contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, 
precum şi persoanelor fizice, după caz. 
    (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea 
asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod 
liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de 
fond şi dovada plăţii contribuţiilor. 
   (3) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, 
venituri din agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală 
sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la 
casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare 
declaraţii privind obligaţiile faţă de fond.  
   ART. 256 
    (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: 
    a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 
............................................................................................................................... 
    ART. 257 
   (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei 
cote de 5,5%, care se aplică asupra: 
    a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului 
pe venit; 
    b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi 
independente care se supun impozitului pe venit; 
    c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din 
silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se 
încadrează la lit. b); 
    d) indemnizaţiilor de şomaj; 
    f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi 
dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod 
individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun 
impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura 
celor prevăzute la lit. a) - e), alin. 2^1 şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai 
puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. » 
    De asemenea, la art.7 din Ordinul CNAS nr. 617 din 13 august 2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative 
pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, 
precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea 
sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se 
precizeaza: 
   “ART. 7 
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    (1) Persoanele care desfăşoară activităţi independente au obligaţia de a 
vira trimestrial contribuţia aplicată asupra: 
    a) venitului net determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile 
deductibile aferente realizării venitului, conform prevederilor Codului fiscal, 
realizate de persoanele care desfăşoară activităţi independente ale căror 
venituri sunt determinate pe baza contabilităţii în partidă simplă; 
    b) venitului net determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile 
deductibile aferente realizării venitului, determinate pe baza normelor de 
venit stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin nomenclatorul 
activităţilor pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, în 
cazul persoanelor ale căror venituri sunt determinate pe bază de norme de 
venit. 
    .......................................................................................................................... 
    (3) Pentru veniturile realizate din activităţi independente, contribuţia se 
plăteşte de persoana care le realizează.” 
     Declaratia privind obligatiile de constituire si plata la FNUASS datorate de 
alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract 
individual de muncă, publicata in Anexa 5 a Ordinului CNAS nr.617/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor 
justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără 
plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, se depune anual la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. 
      Avand in vedere cele de mai sus, se retine ca petenta avea obligatia 
instituita prin lege de a-si declara anual veniturile la Casa Judeteana de 
Asigurari de Sanatate, declaratie pe baza careia institutia sa emita Decizia de 
impunere pentru obligatiile datorate. 
      Intrucat din actele existente la dosarul cauzei nu rezulta ca petenta si-ar fi 
indeplinit aceasta obligatie, prin Decizia de impunere anuala pentru stabilirea 
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012, emisa de SFO ..., au 
fost stabilite obligatiile datorate pentru anul 2012, in suma de ... lei pe care 
petenta ar fi trebuit sa le declare si sa le achite, conform prevederilor OPANAF 
2130/08.08.2013 pentru aprobarea procedurii de stabilire si de regularizare a 
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice. 
    Mai mult, Codul fiscal reglementeaza modul in care se face declararea, 
definitivarea si plata contributiilor sociale de sanatate, dupa cum urmeaza: 
       “Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale 
    ART. 296^25 
    (4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 296^22 
alin. (2).... se realizează de organul fiscal competent, prin decizie de impunere 
anuală.” 
      “  Baza de calcul 
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    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.” 
    Avand in vedere cele prezentate,organul de solutionare constata ca, in mod 
legal a fost stabilita in sarcina petentului suma de ... lei, cu titlu de contributie 
catre FNUASS, motivatiile petentei nefiind de natura a schimba continutul 
Deciziei de impunere.    
    Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, in baza 
referatului nr. .../...2015, se 
                                    
                                        D  E  C  I  D  E : 
 
   1.Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei împotriva Deciziei de 
impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate 
pe anul 2012, pentru suma de ... lei reprezentand contributie datorata. 

          2. Prezenta decizie se comunica la: 
        - D-na XA cu domiciliul in ... 

  - DGRFP Timisoara – SFO ..., cu aplicarea prevederilor pct.7.6 din 
OPANAF 2906/2014. 
    3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 
                                  
                                        DIRECTOR GENERAL, 
 


