MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELORPUBLICEDAMBOVITA
Targoviste, Calea Domneasca nr. 166
Fax: 0245.615916; Telefon: 0245.616779; 631514
BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA NR. ...
privind solutionarea contestatiei inregistrata
la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ...
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata
de Activitatea de Inspectie Fiscala asupra contestatiei nr. ... formulata
de ... cu sediul in ..., str. ..., nr...., avand codul unic de inregistrare ...,
reprezentata legal de dl. ..., in calitate de ...
Petentul contesta Decizia de impunere nr. ... intocmita de
organele de inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de
Inspectie Fiscala.
Suma totala contestata este de ... lei, reprezentand:
- ... lei - contributia de asigurari sociale de sanatate;
- ... lei - majorari de intarziere aferente.
Contestatia are aplicata semnatura si stampila titluarul dreptului
procesual si a fost depusa in termenul legal de depunere asa cum
prevad art. 206 si art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala
a Finantelor Publice Dambovita este investita a se pronunta asupra
cauzei.
I. Petenta contesta decizia de impunere nr. ... din urmatoarele
motive:
Petenta considera ca pentru ajutorul de incalzire nu trebuie
retinuta contributia de sanatate in cota de 6,5 % odata cu intrarea in

vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, datorita faptului ca
in conformitate cu prevederile art. 26 lit. a) din O.U.G. nr. 5/2003 “ Pe
data intrarii in vigoare a prezentei O.U.G. se abroga cap. II din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat”, si in consecinta plata ajutorului
pentru incalzire se efectueaza conform art. 8 din O.U.G. nr. 5/2003.
Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, intra in aceeasi categorie cu ajutorul
acordat pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri pentru familii si persoane singure cu venituri reduse pentru
care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.
Fata de cele de mai sus precizate petenta solicita anularea sumei
de... lei, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate si
majorarile de intarziere aferente.
II. Prin decizia de impunere nr.... intocmita de organele de
inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie
Fiscala au fost stabilite obligatii suplimentare in suma totala de ... lei,
reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate si majorarile
de intarziere aferente.
III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele/
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este
investita sa analizeze daca suma totala de ... lei, reprezentand
contributia de asigurari sociale de sanatate si majorarile de
intarziere aferente, a fost corect determinata.
In fapt, ... a fost verificata pentru perioada ... de catre organele de
inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie
Fiscala.
In Raportul de inspectie fiscala nr. ... organele de inspectie fiscala
precizeaza ca ... a acordat in perioada ... ajutoare sociale conform Legii
nr. 416/2001 in suma de ... lei, pentru care nu a calculat si declarat
CASS in suma de ... lei. Organele de inspectie fiscala mentioneaza ca
au fost incalcate prevederile art. 213 alin. (2) lit. g) din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Cota de 5,5 aplicabila cu 01.07.2008 invocata de contestatoare se
refera la categoriile de persoane asigurate altele decat cele beneficiare

de ajutor social conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sãnãtãþii.
Ca urmare a celor mai sus precizate au fost calculate accesorii in
suma de ... lei, conform prevederilor art. 120 din O.G. nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 216 din
Legea nr. 95/2006.
Avand in vedere cele de mai sus precum si precizarile din referatul
cu propuneri de solutionare a contestatiei intocmit de organele de
inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - A.I.F., se va respinge
contestatia pentru suma totala de ... lei, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate si majorarile de intarziere aferente.
In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 213
alin. (2) lit. g), art. 216 si art. 260 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sãnãtãþii, precizeaza:
art. 213 - “(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre
urmãtoarele situaþii, pe durata acesteia, cu plata contribuþiei din alte
surse, în condiþiile prezentei legi:
[...] g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la
ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;[...]”
art. 260 - “[...] (4) Contribuþiile pentru persoanele prevãzute la art.
213 alin. (2) lit. g) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra
ajutorului social acordat, în condiþiile legii, pentru asigurarea venitului
minim garantat.”
art. 216 - “În cazul neachitãrii la termen, potrivit legii, a
contribuþiilor datorate fondului de cãtre persoanele fizice, altele decât
cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã, denumitã în continuare ANAF, CNAS, prin casele
de asigurãri sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeazã la
aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru încasarea sumelor
cuvenite bugetului fondului ºi a majorãrilor de întârziere în condiþiile
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.”
Art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:
“Majorãri de întârziere
(1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadenþã
ºi pânã la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[...]”
Pentru considerentele aratate in continutul proiectului de deciziei
si in temeiul art. 213 alin. (2) lit. g), art. 216 si art. 260 din Legea nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii, art. 120 din O.G. nr.
92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu art. 70, art. 209 alin. 1 pct. a), art. 210, art. 211, art. 216
si art. 218 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare se:
DECIDE
1. Respingerea contestatiei nr. ... formulata de ... impotriva
Deciziei de impunere nr. ... pentru suma totala de ... lei, reprezentand
contributia de asigurari sociale de sanatate si majorarile de intarziere
aferente.
2. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 alin.
(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta
decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data primirii, la
instanta de contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului
Dambovita.
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