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DECIZIA NR. DGc 4423/05.06.2013 
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

d-l X,  
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

 a Judeţului Iaşi sub nr. … 
 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi cu adresa …, înregistrată la instituţia noastră 
sub nr. …, cu privire la contestaţia formulată de X cu domiciliul în mun. Iaşi. 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale pentru anul 2013 nr. ….. 
  Suma contestată, în valoare de S lei, reprezintă contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate.   

Contestaţia este  semnată de  către contestator, în  persoana 
d-lui X. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal a fost 
comunicat petentului în data de …, iar contestaţia a fost depusă în data de 
…, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, sub nr. …. 
  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare nr. …, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul 
atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, prin 
care îşi menţine punctul de vedere înscris în actul emis şi propune 
respingerea contestaţiei formulate de d-l X, ca nefondată. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
  I. D-l X, contestă parţial Decizia de impunere privind plăţile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale pentru anul 2013 nr. …, prin care a fost obligat la plata sumei de S 
lei, sumă ce reprezintă contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi 
solicită anularea deciziei. 
                  Contestatorul menţionează că datorită faptului că este 
pensionar pentru limită de vârstă, cu stagiu îndeplinit, iar Casa de Pensii 
Iaşi îi reţine lunar din pensie cota cuvenită pentru contribuţiile de asigurări 
sociale de sănătate, nu mai datorează aceste contribuţii şi pentru veniturile 
din activităţi independente. În susţinerea contestaţiei citează Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 335/10.03.2011 şi Ghidul privind declararea şi plata 
contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din 
activităţi independente. 
 Pe cale de consecinţă, d-l X solicită modificarea Deciziei de 
impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2013 nr. ….  

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice a judeţului Iaşi, Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi 
a emis, în baza art. 82 şi art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, în data de 15.04.2013, Decizia de impunere privind plăţile anticipate 
cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
pentru anul 2013  nr. … prin  care s-au stabilit în  sarcina d-lui X, plăţi 
anticipate cu titlu de impozit pe venituri din activităţi independente în sumă 
de S lei, precum şi plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate în sumă de S 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 în mod legal la emiterea Deciziei de impunere privind plăţile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale pentru anul 2013 nr. … şi la stabilirea în sarcina 
petentului a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în sumă de S 
lei. 
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                  În fapt, prin Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum 
şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 
2013 nr. …, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi a stabilit, în 
baza art. 82 şi art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în 
sarcina d-lui X, plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate în suma de S lei. 

În data de 15.04.2013 d-l X depune la Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, sub nr. …, Declaraţia 200 privind veniturile 
realizate din România pentru anul 2012, în baza căreia organul fiscal emite 
Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de 
plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2013 nr. … şi 
stabileşte în sarcina petentului o contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate în sumă de S lei. 
                  Contestatorul motivează că nu datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate stabilită de organul fiscal întrucât este 
beneficiarul unei pensii de drept pentru limită de vârstă şi nu are obligaţia 
plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din 
activităţi independente. 
 
                  În drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare:  
                 “Art. 296^21 (10) 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 prevazute la 
art. 13 lit. e); [….].” 
 
                 “Art. 296^22 (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) 
lit. a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic 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; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea 
din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării 
acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, 
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raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, 
nu datorează contribuţie de asigurări sociale.“ 
 
                 Excepţii specifice 
              “Art. 296^23 (1) Persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) 
lit. g), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 71 lit. d), precum şi cele care realizează 
venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 
lit. e) nu datorează contribuţie de asigurări sociale. [….] 
                 (3) Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal 
venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma 
indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, 
precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1) 
lit. a)- d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) şi din asocierile fără 
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), se calculează şi se 
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor 
acestor venituri. […]” 
 
               “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, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de 
impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a 
declaraţiei privind venitul realizat, după caz. În cazul contribuţiei de 
asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza 
venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin (1). 
                 (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. 
                 (5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f)  
datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma 
plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, 
reţinerii şi virării sumelor respective în conformitate cu prevederile 
art. 52 şi 34 după caz. 
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                 (5^1) Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează 
contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează 
venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele 
decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei 
în materie.” 
                  În speţa devin 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: 
                  „Art. 211 - (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi 
cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi 
apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere 
temporară sau au domiciliul în România şi 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) 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, precum şi 
orice alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi 
dependente; 
                   b) veniturilor impozabile realizate de persoanele care 
desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; 
dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, 
aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de baza 
minim brut pe tară, lunar; 
                 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) - d), alin. 
(2^1) şi (2^2) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu 
de bază minim brut pe ţară, lunar. [….] 
                  (2^2) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 
lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate 
calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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                  (3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp 
venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (2^1) şi 
(2^2) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra 
tuturor acestor venituri.  [….]”. 
                Referitor la regulile privind modul de stabilire a plăţilor anticipate, 
cu aplicabilitate în speţă, potrivit art. 82 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal: 
                “(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi 
independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse 
în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură 
şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să 
efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, 
exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se 
stabilesc prin reţinere la sursă.  
                 (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal 
competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul 
venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după 
caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, 
potrivit legii.”   
                 (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua 
ca baza de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost 
depusa o declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent sau 
venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal 
precedent, după caz(...).” 
                Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că, în cazul 
contribuabililor care realizează venituri dintr-o activitate independentă, în 
speţă venituri din profesii libere, se datorează contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate, sub formă de plăţi anticipate efectuate în cursul anului, 
acestea fiind stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, luând ca 
bază de calcul venitul anual estimat în situaţiile în care a fost depusă o 
declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent sau la nivelul venitului 
net realizat pentru anul fiscal al anului precedent. 
                 În decizia de impunere emisă de organul fiscal, baza de calcul 
este reprezentată de venitul net realizat din Declaraţia 200 privind veniturile 
realizate din România pentru anul 2012, iar plata contribuţiei se efectuează 
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
                 În baza declaraţiei depusă de contribuabil şi aplicând dispoziţiile 
art. 82 şi art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi a emis Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum 
şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 
2013 nr. …, prin care a stabilit plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de 
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asigurări sociale de sănătate în sumă totală de S lei, având termene de 
plată până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

       Se constată faptul că organul fiscal a respectat prevederile art. 
82 şi art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin emiterea Deciziei de impunere 
privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale pentru anul 2013 nr. …, pe baza veniturilor declarate chiar 
de contribuabil prin  depunerea  Declaraţiei 200 privind veniturile realizate 
în anul 2012.        
               Faţă de prevederile legale citate şi având în vedere că la dosarul 
cauzei nu au fost prezentate documente din care să rezulte o altă situaţie 
faţă de constatările organului fiscal, rezultă că acesta legal a stabilit în 
sarcina contribuabilului contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă 
de S lei, motiv pentru care în temeiul prevederilor art. 216 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 
                  “(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 IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013, care 
precizează că: 
              „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; [.....].”, 
urmează a se respinge contestaţia formulată de d-l X,  ca neîntemeiată. 
 
                Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 82, art. 
296^21- art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 11.1 lit. a) din 
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi, 

 
                                                  DECIDE: 
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                    Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de 
d-l X, împotriva Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 
2013 nr. …, pentru suma de S lei, reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate. 
       Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, spre a fi dusă la  îndeplinire. 
               În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul cailor administrative de 
atac. 
               Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Iaşi. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,   
                                                                           ŞEF SERVICIU                                  
                                                             SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,               
                                                                       
 
 
 
                        
4ex/03.06.2013                                                                                            Întocmit, 

 
 
 


