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DECIZIA NR. 10274 / 28.03.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-l X, JUD. VASLUI înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui

sub nr. X/16.01.2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Vaslui - Biroul Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale
Persoane Fizice, cu Adresa nr. X/22.01.2018, înregistrată la instituţia
noastră sub nr. X/23.01.2018, cu privire la contestaţia formulată de d-l X,
JUD. VASLUI, cod numeric personal X, cu domiciliul în loc. X, nr. X, jud.
Vaslui.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei
de asigurări sociale Anul 2016 nr. X/04.12.2017, emisă de către
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui.

Obiectul contestaţiei îl reprezintă suma de X lei, reprezentând
total contribuție de asigurări sociale datorată pentru anul 2016.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de
art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că actul
administrativ fiscal atacat a fost comunicat contestatorului în data de
12.12.2017, potrivit Confirmării de primire aflată în copie la dosarul cauzei,
iar contestaţia a fost depusă în data de 16.01.2018, fiind înregistrată la
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui sub nr. X.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, constatând că sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din
Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.

I. D-l X, JUD. VASLUI, formulează contestaţie împotriva Deciziei
de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale Anul 2016 nr. X/04.12.2017,
pentru suma de X lei reprezentând total contribuție datorată, având în
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vedere prevederile art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.

Petentul precizează faptul că a depus o declarație rectificativă,
formular 600, având la bază prevederile legale menționate la art. 105, alin.
(1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, prin care solicită modificarea cotei contribuției de asigurări sociale.

Contestatorul precizează faptul că Ordinul X/2015 pentru
aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare
a formularului 600 nu modifică prevederile art. 105 din Legea nr. 207/2015
și nu prevede expres interdicția de a corecta declarația inițială.

Totodată, precizează faptul că dacă formularul nu prevede
opțiunea de rectificare nu înseamnă că din punct de vedere legal se
interzice dreptul de a corecta declarația inițială ci mai degrabă reprezintă o
scăpare în redactarea modelului de declarație.

Ca urmare, petentul solicită să se ia în considerare declarația
rectificativă depusă de acesta și să se refacă decizia contestată.

II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vaslui, în baza art. 152, art.169, alin.(8), art.175 şi art.
178 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, a emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări
sociale Anul 2016 nr. X/04.12.2017, prin care s-a stabilit în sarcina d-lui
X, JUD. VASLUI, total contribuții de asigurări sociale pentru anul 2016 în
sumă de X lei.

III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei,
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin
următoarele:

Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a procedat
corect la regularizarea contribuţiei de asigurări sociale pentru anul
2016 în condiţiile în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse
prin actul administrativ fiscal contestat.

În fapt, în data de 02.03.2017, d-l X, JUD. VASLUI, prin
Declarația privind veniturile realizate din România Anul 2016 depusă la
organul fiscal, unde a fost înregistrată sub nr. X, declară pentru anul 2016
un venit net anual din „Activități de asistență medicală specializată”, în
sumă de S lei.
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Prin Notificarea pentru nedepunerea Declarației privind
îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii pentru anul 2016 nr. X/ 15.06.2016,
organul fiscal a înștiințat contestatorul că, potrivit evidenței fiscale figurează
în categoria persoanelor care, potrivit art. 137 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au
calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii și are obligația
depunerii Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în
categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii(formular 600) pentru anul 2016.

Notificarea pentru nedepunerea Declarației privind îndeplinirea
condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în
sistemul public de pensii pentru anul 2016 nr. X/15.06.2016 a fost
comunicată în data de 17.06.2016, potrivit Confirmării de primire aflată în
copie la dosarul cauzei.

Ca urmare, în data de 23.06.2016, petentul depune Declarația
D600 privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii la organul fiscal, fiind
înregistrată sub nr. X.

În baza Declarației D600 privind îndeplinirea condițiilor de
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public
de pensii nr. X/23.06.2016, organul fiscal emite Decizia de impunere
privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări
sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale pe anul 2016 nr.
X/23.06.2016, prin care s-au stabilit în sarcina contestatorului plăți
anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale în sumă totală de S lei.

În data de 04.12.2017, prin Decizia de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de
asigurări sociale Anul 2016 nr. X/04.12.2017, contestată, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui a stabilit, în baza art. 152, art. 169,
alin. (8), art. 175 şi art. 178 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, în sarcina d-lui X, JUD. VASLUI,
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale rezultate din regularizarea
anuală stabilite în plus în sumă de S lei, după cum urmează:

- Total bază de calcul (anexa nr. I.a, I.b) S lei;
- Total contribuţie datorată (conform nr. I.a, I.b ) S lei;
- Obligaţii privind plăţile anticipate S lei;
- Diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea S lei
anuală stabilite în plus (rd.2 – rd.3) .
Prin Adresa nr. X/28.12.2017, înregistrată la Administraţia

Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui sub nr. X/28.12.2017, contestatorul
solicită înregistrarea Declarației D600 privind îndeplinirea condițiilor de
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încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public
de pensii pentru anul 2016, rectificativă, deoarece declarația inițială a fost
completată eronat și nu dorește să opteze pentru aplicarea cotei integrale
de contribuție de asigurări sociale.

Prin Adresa nr. X/08.01.2018, organul fiscal îi comunică d-lui X,
JUD. VASLUI, faptul că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr. X/2015 din 15 decembrie 2015 pentru aprobarea
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a
formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în
categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", nu
se prevede opțiunea de rectificare a declarației, iar opțiunea este obligatorie
pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăților anticipate.

Petentul formulează contestație împotriva Deciziei de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a
contribuţiei de asigurări sociale Anul 2016 nr. X/04.12.2017 pentru suma de
S lei, reprezentând total contribuție de asigurări sociale solicitând să se ia
în considerare declarația rectificativă depusă de acesta și să se refacă
decizia contestată.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate Hotărârea Guvernului nr.
1/2016:

„Art. 67 Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din

activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii
liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în
mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi
adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute
din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor
normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea
profesiei respective.[…]

Norme metodologice:
6(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria

venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu,
veniturile obţinute de către: medici, avocaţi, notari publici, executori
judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori
financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi
alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii şi a
îndeplinirii a cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7, pct. 3 din
Codul fiscal. [...]
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Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate

(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină
în sistem real, pe baza datelor din contabilitate ca diferenţă între
venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de
venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile
art.69 şi 70.[...]

Art. 136 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de
pensii

Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de
venit la sistemul public de pensii, cu respectarea legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
după caz:

a) cetăţenii români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;

[...]
Art. 137 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de

asigurări sociale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii,

prevăzuţi la art. 136, datorează, după caz, contribuţii de asigurări
sociale pentru următoarele categorii de venituri:

[...]
b) venituri din activităţi independente, definite conform art.67;
[...]
Art. 138 Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate

bugetului asigurărilor sociale de stat
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5%

pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de
angajator;[...]

Art. 148 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau
pe baza normelor anuale de venit

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem
real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul
plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o
reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art.
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143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile
anticipate.

(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din
activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza
normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit
raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu
poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru
care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul
a de 5 ori acest câştig.

(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară
de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul
următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul
realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi
cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale,
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza
lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând
35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în
vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi
nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2) se încadrează
în categoria asiguraţilor obligatoriu în sistemul public de pensii dacă
îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din
venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de
asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul
anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul
contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;[...]

(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2), obligate să se
asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal
competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se
stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale,
declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4).[...]

Art. 151- Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări
sociale

(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe



www.anaf.ro

Exemplarul 4/4
Operator de date cu caracter personal 759

12

baza normelor anuale de venit, sunt obligate să efectueze în cursul
anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale care
se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe
baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5).[...]

(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru cota
integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare
condiţiilor normale de muncă, prevăzută la art. 138.

(6) Opţiunea prevăzute la alin. (5) se exercită prin completarea
corespunzătoare a declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5), depusă la
organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului
fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de
asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate
în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea
activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul
anului fiscal.

(7) Opţiunea prevăzută la alin. (5) este obligatorie pentru
contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor
anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă
contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea
unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota
individuală de contribuţie de asigurări sociale.[...]

ART. 152 - Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări
sociale în cazul veniturilor din activităţi independente

(1) Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul
veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declaraţiei
privind venitul realizat prevăzute la art. 123.

(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale se determină de organul fiscal competent, prin decizie de
impunere anuală*), pe baza declaraţiei menţionate la alin. (1), prin
aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie,
conform opţiunii exprimate, prevăzute la art. 138, asupra bazei de
calcul prevăzute la art. 148 alin. (3), cu încadrarea acesteia în plafonul
minim şi maxim.[...]”

Faţă de prevederile legale mai sus invocate se reţine că, în cazul
contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale, în speţă venituri
obţinute de medici, se datorează contribuţii de asigurări sociale, acestea
fiind stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, luând ca bază de
calcul venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul
brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la
numărul lunilor de activitate din cursul anului, iar baza de calcul nu poate fi
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mai mică 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.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în
sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub plafonul
minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează
contribuţie de asigurări sociale, pentru anul fiscal următor.

În speţă sunt aplicabile şi prevederile Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr. X/2015 din 15 decembrie 2015 pentru aprobarea
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a
formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în
categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" :

“Art.1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 600 "Declaraţie

privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03,
prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2
Declaraţia prevăzută la art. 1 se depune de persoanele obligate să

se asigure în sistemul public de pensii, potrivit art. 148 alin. (1), (2) şi (4) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 3
Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform

instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Anexa nr. 2
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului "Declaraţie

privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" cod 14.13.03.03

1. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice

care realizează venituri din activităţi independente, prevăzute la art. 148 alin.
(1) şi (2) din Codul fiscal, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc
următoarele condiţii, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din
venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte
35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care
desfăşoară activităţi impuse în sistem real;[...]
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3. Completarea declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către

împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă
informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se semnează de către
contribuabil sau de către împuternicit.[...]

CAPITOLUL II
Date privind încadrarea în categoria persoanelor asigurate

obligatoriu în sistemul public de pensii
Se bifează căsuţa corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte

contribuabilul pentru a se încadra în categoria persoanelor asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii.

CAPITOLUL III
Opţiune privind cota de contribuţie de asigurări sociale
Se bifează, după caz:
- căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale

de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de
muncă;

- căsuţa corespunzătoare renunţării la opţiune, de către persoanele
care au optat anterior, pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de
asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, şi renunţă
la această opţiune.”

Conform acestor prevederi legale, formularul 600 pentru
declararea îndeplinirii condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii contribuţiei de asigurări
sociale, trebuie depus de persoanele fizice care realizează venituri din
activităţi independente, care depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut,
prin bifarea căsuţei corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte
contribuabilul pentru a se încadra în categoria persoanelor asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii.

Formularul 600 prevede că opţiunea este obligatorie pentru
întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate şi se consideră
reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota
individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei până la
data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea
la cota individuală.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul de
soluţionare competent reţine următoarele:

În data de 02.03.2017, d-l X, JUD. VASLUI, prin Declarația privind
veniturile realizate din România Anul 2016 depusă la organul fiscal, unde a
fost înregistrată sub nr. 3711, declară pentru anul 2016 un venit net anual în
sumă de S lei.
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În data de 23.06.2016, petentul depune la Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Vaslui Declaraţia D600 privind îndeplinirea condiţiilor
de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul
public de pensii, unde a fost înregistrată sub nr. X, document anexat în
copie la dosarul contestaţiei, în care la Capitolul III este bifată căsuţa
corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de
asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit art.
151 alin. (5) din Codul fiscal.

Astfel, organul de soluţionare competent reţine că în baza
declaraţiilor mai sus menţionate, rezultă că d-l X, JUD. VASLUI, a realizat
venituri din activităţi independente, în speţă din profesii libere (medic), iar
conform prevederilor legale, organul fiscal a procedat la stabilirea obligaţiei
anuală de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorată de acesta pentru
veniturile în sumă de S lei reprezentând venituri din activităţi independente,
prin aplicarea cotei de 26,3% asupra acestora, întocmind în acest sens,
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale Anul 2016 nr.
X/04.12.2017, fiind stabilite contribuţii de asigurări sociale în sumă totală de
S lei.

În concluzie, organul de soluţionare competent reţine faptul că
pentru anul fiscal 2016, contestatorul a depus la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui, în data de 23.06.2016, Declaraţia
D600 privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, formular în care a bifat
opţiunea pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale
corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, formular în care se
precizează cu claritate că opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal,
inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate.

Faptul că petentul invocă prevederile art. 105 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, precizând faptul că eronat a completat Declaraţia D600 privind
îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii și solicită să fie avută în vedere
declarația rectificativă, nu poate fi luat în considerare la soluționarea
favorabilă a contestației întrucât:

- conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. X/2015 din
15 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea
condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în
sistemul public de pensii", declaraţia se completează de către contribuabili
sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-
credinţă informaţiile prevăzute de formular;



www.anaf.ro

Exemplarul 4/4
Operator de date cu caracter personal 759

12

- în fomularul D 600 Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sitemul public de
pensii se precizează cu claritate că „opţiunea este obligatorie pentru
întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate şi se consideră
reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota
individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei până la
31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota
individuală”.

Faţă de cele mai sus prezentate, rezultă că a fost corect întocmită
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale Anul 2016, nr.
X/04.12.2017, prin care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui
a stabilit total contribuţii de asigurări sociale datorată în sumă de X lei, drept
pentru care, contestaţia d-lui X, JUD. VASLUI, urmează a fi respinsă ca
neîntemeiată, în conformitate cu prevederile art. 279 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, conform căruia:

„(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau
în parte, ori respinsă”,
coroborate cu prevederile pct. 11.1 lit a) din Instrucţiunile pentru aplicarea
titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3741/2015, astfel:

„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de

drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să
modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; [....].”

Pentru considerentele învederate şi în temeiul dispoziţiilor art. 273
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE :

Art. 1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de
d-l X, JUD. VASLUI, pentru suma de X lei, reprezentând total contribuţii de
asigurări sociale stabilită prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări
sociale Anul 2016, nr. X/ 04.12.2017, emisă de către Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui.
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Art. 2. Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, va comunica prezenta
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vaslui - Biroul Registru Contribuabili Declaraţii Fiscale Persoane Fizice,
spre a fi dusă la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile art. 273 din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul
căilor administrative de atac.

Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Vaslui sau Tribunalul Iaşi.

DIRECTOR GENERAL

ŞEF SERVICIU
SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 1

ÎNTOCMIT


