
           D E C I Z I E  nr. .                 
privind contesta ia formulat de

 
X înregistrat la

 
D.G.R.F.P Timi oara sub nr. 

./15.04.2014     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. 

/10.04.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. /15.04.2014, asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
X  

cu domiciliul în Arad, , Jud.Arad 
CNP ..  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
.../04.04.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub

 

nr. /15.04.2014 .   

X prin împuternicit A formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. 

../20.03.2014, prin care s-a stabilit in sarcina contribuabilei o contributie la 
asigurarile sociale de sanatate in suma de . lei.  

Contesta ia a fost semnat de d-na A, împuternicit prin Procura de 
administrare autentificat prin Încheierea nr. . din 06 iunie 2006, existent în 
fotocopie la dosarul cauzei, fiind astfel indeplinite cerintele legale reglementate la  
art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

   

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

   

I. În contesta ia formulat împuternicita petentei, D-na A arat faptul c 
petenta X, fiind c s torit i cu domiciliul în Italia beneficiaz de asigurare de 
s n tate în Italia. 

  

În motivarea contesta iei s-au depus fotocopiile urm toarelor documente:   
- actul de identitate al împuternicitei A i procura de adminsitrare care face 

dovada calit i D-nei A de reprezentant fiscal al petentei  
- pa aportul petentei  
- certificatul de c s torie în limba italian i traducerea legalizat a acestuia 

în limba român

 

- cardul de s n tate în limba italian i traducerea legalizat a acestuia în 
limba român

 



În cuprinsul conteta iei formulate arata c , stabilirea pl ilor anticipate cu 
titlu de CASS este gre it  nu numai pentru c este injust , dar mai ales pentru c 
încalc legisla ia european în ce prive te dubla impozitare

 
    
II. Prin decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de contribu ii 

de asigur ri sociale de s n tate pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor 
pe anul 2014 nr. ./20.03.2014, organele fiscale din cadrul Administra iei 
Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit in sarcina contribuabilei X obliga ii 
de plata de natura pl ilor anticipate în contul contribu iei la asigur rile

 

sociale de 
s n tate în suma de

 

. lei, aferente veniturilor din cedarea folosin ei imobilelor 
de inute de petent . 

    

III. Fa de constat rile organelor de administrare fiscal , sus inerile 
contestatarului, reglement rile legale în vigoare pentru perioada analizat si 
documentele existente la dosarul cauzei se re in urm toarele:

  

In fapt, petenta X realizeaz

 

venituri din cedarea folosin ei bunurilor,

 

în 
leg tur cu care A.J.F.P Arad a stabilit în sarcina sa pl i anticipate 

 

cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014, în cuantum de . lei    

In drept, potrivit  art. 211 alin.1 lit.a) 

 

c) i alin.3 lit.a) 

 

c)  si art. 257 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare:         

ART. 211 Persoanele asigurate   
    (1) Sunt asigura i, potrivit prezentei legi:

     

a) to i cet enii români cu domiciliul în ar i care fac dovada pl ii 
contribu iei la fond, în condi iile prezentei legi;

     

b) cet enii str ini i apatrizii care au solicitat i au ob inut prelungirea 
dreptului de edere temporar ori au domiciliul în România i care fac dovada 
pl ii contribu iei la fond, în condi iile prezentei legi; 
    c) cet enii statelor membre ale Uniunii Europene, Spa iului Economic 
European i Confedera iei Elve iene care nu de in o asigurare încheiat pe 
teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au 
solicitat i ob inut dreptul de reziden în România, pentru o perioad de peste 3 
luni i care fac dovada pl ii contribu iei la fond, în condi iile prezentei legi;

 

     ( ) 
   (3) Calitatea de asigurat i drepturile de asigurare înceteaz :

     

a) pentru persoanele prev zute la alin. (1) lit. a), odat cu pierderea dreptului 
de domiciliu în România, precum i în condi iile art. 258 alin. (2);

     

b) pentru persoanele prev zute la alin. (1) lit. b), odat cu pierderea dreptului 
de edere în România, precum i în condi iile art. 258 alin. (2);

     

c) pentru persoanele prev zute la alin. (1) lit. c), odat cu pierderea dreptului 
de reziden în România, pentru o perioad de peste 3 luni, precum i în condi iile 
art. 258 alin. (2);

     

ART. 257 



    
( )     
(2) Veniturile asupra c rora se stabile te contribu ia de asigur ri sociale de 

s n tate sunt prev zute în Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile 
ulterioar.(...)

 
Totodata, potrivit art. 296^21 alin. (1) lit. i i art. 296^27

 
din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 
ART. 296^21 Contribuabili 
(1) Urm toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de 

pensii i la cel de asigur ri sociale de s n tate, cu respectarea prevederilor 
instrumentelor juridice interna ionale la care România este parte, dup caz:

 

(...)  
i) persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor(...)

  

ART. 296^27 Contribuabilii

 

(1) Contribu ia de asigur ri sociale de s n tate se datoreaz i de c tre 
persoanele care realizeaz venituri din:

 

a) *** Abrogat; 
b) investi ii;

 

c) premii i câ tiguri din jocuri de noroc; 
d) opera iunea de fiducie, potrivit titlului III;

 

e) alte surse, astfel cum sunt prev zute la art. 78. 
(2) Persoanele care nu realizeaz într-un an fiscal venituri de natura celor 

men ionate la cap. I, venituri sub forma indemniza iilor de omaj, venituri din 
pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri de natura celor men ionate la art. 
296^21 alin. (1) lit. a) - d), g) i h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) i din asocierile 
f r personalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e) au obliga ia pl ii 
contribu iei de asigur ri sociale de s n tate asupra veniturilor prev zute la alin. 
(1)(...)

 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c

 

pentru D-na 
X a formulat contesta ie D-na A, care îns în cuprinsul acesteia nu a precizat 
motivele de drept pentru care a contestat Decizia nr din  20.03.2014.  

Cu adresa nr. ./07.05.2014, D.G.R.F.P Timi oara a solicitat reprezentantei 
petentei completarea dosarului cauzei, în considerarea dispozi iilor art. 7, art. 65, 
art. 206 i art. 213 Cod procedura fiscal .     

 

La data de 12.05.2014, reprezentata petentei a înregistrat la A.J.F.P Arad 
sub nr ../12.05.2014 solicitarea de prelungire a termenului de solu ionare; 
ulterior la 14 mai 2014, a fost înregistrat la A.J.F.P Arad sub nr .., r spunsul 
reprezentantei petentei, existent la dosarul cauzei, în cuprinsul c ruia sunt 
precizate motivele de drept pe care se întemeiaz contesta ia, reprezentanta 
petentei depunând, înc o dat , în motivarea acesteia, mai multe înscrisuri de 
natura mijloacelor de prob , fotocopii, astfel:

 

actul de identitate al împuternicitei 
A i procura de adminsitrare care face dovada calit i D-nei A de reprezentant 
fiscal al petentei; pa aportul petentei; certificatul de c s torie în limba italian i 
traducerea legalizat a acestuia în limba român ; cardul de s n tate în limba 
italian i traducerea legalizat a acestuia în limba român . 

 



Din coroborarea normelor legale incidente în cauz cu documentele 
existente la dosarul acesteia rezult c D-na X, de in tor al Pa aport seria .. 
eliberat la 21.07.2009 de autorit ile române, are domiciliul în Italia. 

 
Din fotocopia traducerii în limba român a documentului Italian card 

sanitar , cod individual ., eliberat pe numele petentei rezult c la data eliber rii 
acestuia 12.07.2011, petenta domicilia în Italia, Str. . Italia, stat membru UE.        

De asemenea, la dosarul cauzei, exist în fotocopie punctul de vedere emis 
de Direc ia General de Legisla ie Cod Fiscal i Reglement ri Vamale din 
Ministerul Finan elor Publice, con inut în circulara nr. /2014  referitor la 
obliga ia pl ii CASS pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor i pentru 
veniturile prev zute la art. 296 ^27 Cod fiscal, datorat de:   

-  persoane fizice rezidente în statele membre UE 
-  persoane fizice rezidente în statele din afara UE  
- persoane fizice cu dubl cet enie, cu domiciliul stabil în statele membre 

UE sau din afara UE 
- persoane fizice cu domiciliul stabil în statele membre UE sau din afara UE                   
Astfel rezult c prin coroborarea prevederilor art. 296 ^21 alin.1 lit.i ;I art. 

296^27 alin.1 din Codul fiscal cu cele ale art. 211 alin.1 lit.a) 

 

c) i alin.3 lit.a) 

 

c) din Legea nr.95/2003, D-na X, persoan fizic avâand domiciliul în Italia, 
pentru veniturile ob inute din cedarea folosin ei bunurilor de inute în România, nu 
datoreaz contribu ia de asigur ri sociale de s n tate.  

 

Pe cale de consecin , petenta, persoan fizic având domiciliul în Italia, 
pentru veniturile ob inute din cedarea folosin ei bunurilor pe anul 2014, realizate 
pe teritoriul României, nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale de s n tate, 
motiv pentru care urmeaz a se admite contesta ia formulat de aceasta pentru 
suma de .. lei, cu consecin a anul rii Deciziei de impunere privind platile 
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile 
din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. /20.03.2014 emis deA.J.F.P 
Arad.    

Pentru considerentele aratate mai sus si în temeiul art. 211 alin.1 lit.a) 

 

c) i 
alin.3 lit.a) 

 

c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 296^21 alin. (1) lit. i i art. 296^27

 

din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
coroborat cu art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, în baza referatului nr.                            , se    

D E C I D E   

- admiterea contesta iei formulat

 

de petent cu consecin a anul rii Deciziei 
de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. 
../20.03.2014 emis

 

de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad pentru 



suma de . lei, reprezentând pla i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri 
sociale de sanatate datorate pe anul 2014.   

- prezenta decizie se comunica la: 
 A  
AJFP Arad      

 DIRECTOR GENERAL,  
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