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DECIZIA nr. 720/2014 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

domnul .X., 
înregistrată la D.G.R.F.P. Bucureşti sub nr. 32718/14.05.2014 

 
 
 
 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin Serviciul 
soluţionare contestaţii a fost sesizată de către Administraţia Sector 3 a Finanţelor 
Publice cu adresa nr. .x./25.04.2014, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. 
32718/14.05.2014, completată cu adresele înregistrate la D.G.R.F.P.B. sub nr. 
46833/07.07.2014 şi nr. 60739/29.08.2014 cu privire la contestaţia formulată de 
domnul .X., CNP ..., cu domiciliul în Bucureşti, Bld. X, nr. x, bl. x, sc. x, ap. x, sector 3. 

Obiectul contestaţiei, remisă prin poştă la 10.04.2014 şi înregistrată la 
Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice sub nr. .x./14.04.2014, îl constituie Decizia 
de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate pentru veniturile din cedarea de folosinţei bunurilor pe anul 2014 nr. 
.x./19.03.2014, comunicată în 31.03.2014, prin care s-au stabilit plăţi anticipate cu titlu 
de contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de .x. lei . 

Constatând ca, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 alin. (1), 
art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Bucureşti este investită să soluţioneze contestaţia formulată de domnul .X.. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele: 

I. Prin contestaţia formulată, contribuabilul contestă decizia de impunere 
privind plăţile anticipate prin care a fost stabilită contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2014, afirmând că nu 
este asigurat la CASMB şi nu este de acord să plătească această contribuţie fără să 
beneficieze de asigurare de sănătate de la CASMB. De asemenea precizează că în 
nici-o ţară UE nu există plata contribuţiei de sănătate la stat fără să beneficieze 
corespunzător de servicii medicale începând cu data plăţii, nu şi retroactiv, iar 
reglementările europene care au prioritate faţă de cele naţionale, nu prevăd contribuţii 
fără contra prestaţie. 

Totodată solicită răspuns urgent în cazul în care este obligat să plătească 
contribuţiile, în caz contrar consideră că nu sunt scadente penalizările până la primirea 
răspunsului definitiv. 

II. Prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea de folosinţei bunurilor pe 
anul 2014 nr. .x./19.03.2014, organele de impunere ale Administraţiei Sector 3 a 
Finanţelor Publice au comunicat contribuabilului plăţi anticipate privind contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate din cedarea folosinţei bunurilor în sumă de .x. lei. 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constatările 
organelor fiscale, motivaţiile contribuabilului şi actele normative în vigoare pe perioada 
supusă impunerii se reţin următoarele: 

Cauza supus ă solu ţionării este dac ă organele fiscale au procedat corect la 
emiterea deciziei de impunere nr. .x./19.03.2014, î n condi ţiile în care aceasta a 
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fost emis ă în baza declara ţiilor privind venitul estimat pe anul 2014, depus ă de 
contribuabil sub nr. .x1. şi nr. .x2. din 16.01.2014. 

În fapt,  domnul .X. a obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor, activitate 
pentru care datorează plăti anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate. 

Urmare depunerii declaraţiilor privind veniturile estimate pe anul 2014 nr. 
.x1./16.01.2014 şi nr. .x2./16.01.2014 de către contribuabilul referitor la venitul obţinut 
din cedarea folosinţei bunurilor începând cu 01.01.2014 până 31.12.2014 pentru 
apartamentul de 3 camere situat în str. X, nr. x şi începând cu 01.01.2014 până 
30.09.2014 pentru apartamentul de 2 camere situat în Aleea X nr. x, Administraţia 
Sector 3 a Finanţelor Publice a emis Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu 
titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea de 
folosinţei bunurilor pentru anul 2014, prin care a stabilit obligaţii în sumă de .x. lei 
calculat pentru perioada 01.01.2014-30.09.2014 şi 01.01.2014-31.12.2014, decizie ce 
s-a emis informatic la nivelul veniturilor estimate ale anului 2014. 

Prin contestaţia formulată, contribuabilul contestă obligativitatea plăţii 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fără a beneficia servicii medicale 
corespunzătoare de la stat. 

În drept , referitor la veniturile din cedarea folosinţei bunurilor Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal al României cu modificările şi completările ulterioare 
prevăd următoarele: 

„ART. 296^21 Contribuabili 
(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: [...] 

i) persoanele care realizeaz ă venituri din cedarea folosin ţei bunurilor. 

ART. 296^24 Pl ăţi anticipate cu titlu de contribu ţii 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 obliga ţi să 
efectueze în cursul anului pl ăţi anticipate cu titlu de contribu ţii 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 declara ţiei de venit 
estimat /norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. În cazul 
contribu ţiei de asigur ări sociale, obliga ţiile lunare de plat ă se stabilesc pe baza 
venitului declarat, prev ăzut la art. 296^22 alin. (1).  

(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), h) şi i), [...], se 
evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 
296^21 alin. (1) lit. i), încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) 
se face de către organul fiscal prin decizia de impunere prevăzută la alin. (2), iar 
încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^2) se face de către 
plătitorul de venit la momentul plăţii venitului.” 

Faţă de cadrul legal menţionat anterior şi de documentele existente la dosarul 
contestaţiei se reţine că prin OUG nr. 88/2013, contribuabilii care realizează venituri 
din cedarea folosinţei bunurilor, au obliga ţia de a efectua pl ăţi anticipate în contul 
contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate , acestea fiind stabilite de organul fiscal 
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în baza veniturilor declarate de ace ştia , respectiv pe baza venitului estimat a fi 
realizat în anul respectiv, dacă a fost depusă declaraţie privind venitul estimat pentru 
anul curent sau pe baza venitului net din activitatea respectivă determinat în anul 
anterior, prin aplicarea asupra bazelor a cotei de impozitare de 5,5%.  

 Contribuabilul depune la data de 16.01.2014 declaraţiile privind venitul estimat 
pentru anul 2014, înregistrate la Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice sub nr. 
.x1. şi nr. .x2., prin care declar ă un venit brut estimat pentru anul 2014 în sum ă 
total ă de X lei  (X lei + X lei). Pe baza declaraţiilor depuse, organele de impunere au 
stabilit contribuţii de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014, luându-se bază de 
calcul venitul net declarat în sumă de X lei, după care a fost stabilită CASS în sumă de 
.x. lei. 

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate rezultă că în mod legal 
organele fiscale au procedat la calcularea plăţilor anticipate ţinând cont de venitul 
estimat în anul 2014 declarat de contribuabilul procedând la emiterea deciziei de 
impunere. 

Nu poate fi reţinută motivaţia că, CASMB aplică plăţi retroactive, în condiţiile în 
care contribuţia de asigurări sociale de sănătate este stabilită pentru veniturile 
realizate din contractele de închiriere pentru anul 2014. 

De asemenea, nici motivele contestatarului vizând faptul că nu beneficiază de 
asigurare de sănătate de la CASMB şi că este obligat să efectueze plăţi la sectorul 
privat nu pot fi reţinute în soluţionarea favorabilă a cauzei, în condiţiile în care Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede condiţiile în care o persoană 
devine asigurat.  

În ceea ce priveşte invocarea contestatorului privind termenul de scadenţă a 
penalizărilor nu pot fi reţinute în soluţionarea favorabilă a cauzei, deoarece art. 
215 alin. (1) precizează că introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu 
suspendă executarea actului administrativ fiscal. 

Faţă de cele prezentate urmeaz ă a se respinge ca neîntemeiat ă contesta ţia 
formulat ă de domnul .X. împotriva deciziei de impunere privind plăţile anticipate prin 
care au fost stabilite plăţi anticipate cu titlu de CASS în sumă de .x. lei. 

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 29621, art. 29624 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
205, art. 207, art. 209 şi art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

DECIDE 
 
 Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de domnul .X. împotriva 
Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate pentru veniturile din cedarea de folosinţei bunurilor pe anul 2014 nr. 
.x./19.03.2014 emisă de Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice pentru suma de .x. 
lei . 

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

   


