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DECIZIA NR.DGc 4401/23.05.2013 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                                    d-l X 
       înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 
                                    sub nr. ........2013 

 
                  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ...., prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului ....., prin adresa nr. .....2013, înregistrată 
la instituţia noastră sub nr. .......2013, cu privire la contestaţia formulată 
de d-l X, domiciliat în satul ....., comuna ......, judeţul Iaşi, carte de 
identitate seria MX nr. ......., cod numeric personal ........... 
                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 pe anul 2013 nr. ...... din .......2013. 
                Petenta contestă parţial decizia de impunere, respectiv pentru 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de A lei.   
          Contestaţia este semnată de către d-l X, iar în calitate de 
persoană fizică autorizată, poartă şi amprenta ştampilei acesteia, în 
original. 
          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 prin remiterea sub semnătură, în data de 
27.03.2013, iar contestaţia a fost depusă în data de 08.04.2013, aceasta 
fiind înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
…..sub nr. ......din data de .......2013 şi la Administraţia Finanţelor Publice 
a Municipiului .... sub nr. ..... din data de .....2013. 
                  Contestaţia este însoţită de Referatul motivat nr. ....... din data 
de .......2013, aprobat de conducătorul organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului ......, prin care se precizează că Decizia de impunere privind 
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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 pe anul 2013 nr. ...... din ........2013 a fost anulată şi s-a 
procedat la emiterea unei noi Decizii 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 pe anul 2013 nr. ...... din .....2013 prin care s-a stabilit contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate în sumă de B lei, prin aplicarea cotei de 
5,5% asupra venitului net estimat declarat de petentă în sumă de C lei. 
        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 modificările şi completările ulterioare, este investită să se 
pronunţe asupra contestaţiei. 
 

I. D-l X, prin contestaţia înregistrată la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ..... din data de ......2013 şi la 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului ..... sub nr. ......din data de 
....2013, solicită revenirea cu privire la modul de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate prin Decizia de impunere pentru anul 2013, 
pentru următoarele considerente: 
                Invocând prevederile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice 
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de 
asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate 
la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
617/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consideră că 
inexistenţa unui contract de asigurare şi a unei declaraţii prevăzute la art. 
215 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, duce la nulitatea deciziei de 
impunere. 
                Având în vedere cele arătate, solicită radierea obligaţiei la plata 
cotizaţiei pentru sănătate către CAS Iaşi, calculată şi impusă de către 
ANAF Iaşi, pentru anul fiscal 2013, deoarece  prin aplicarea unui procent 
de 6,5% la venitul brut de D lei, rezultă o cotizaţie anuală de E lei şi nu F 
lei.  
             D-l X menţionează şi faptul că între ea şi CAS Iaşi, pe rolul 
instanţelor de judecată, în dosarul nr. ...../2011, cu privire la executarea 
silită, prin Sentinţa Civilă nr. ......2011, Judecătoria Iaşi a dat câştig de 
cauză contestatorului motivat de faptul că actele premergătoare 
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executării au fost întocmite în lipsa existenţei unui contract de asigurare 
aşa cum prevede legea.         
 
                     II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice 
a Municipiului Iaşi, în baza art. 82 şi art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi a Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit/ 
Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul 2011 nr. ……. 
din data de …….2011, 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 pe anul 2013 nr. ......... din …….2013 prin care a stabilit în sarcina 
petentului impozit pe venit în sumă de A lei şi contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate în sumă de B lei, din care d-l X, contestă contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate în sumă de C 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: 
 
                Referitor la contribuţia de asigurări sociale de sănătate în 
sumă de 492 lei stabilită în sarcina d-lui X 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 pe anul 2013 nr. ./......din …..2013,  
cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului ...., prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, se 
poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în 
care contribuţia în cauză a fost anulată de organul fiscal prin 
emiterea 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 pe 
anul 2013 nr. ...... din …..4.2013, prin care s-a stabilit o contribuţie de 
asigurări sociale de sănătate în sumă de A lei. 
 
  În fapt, prin organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului .... 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 pe anul 2013 nr. ......... din …..2013 prin care a stabilit în sarcina 
petentului contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de A lei. 



 
      

 
 

  

4

www.anaf.ro 

                   Prin Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei nr. 
….. din data de …..2013, organul fiscal precizează faptul că iniţial 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă de A lei a fost 
calculată prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului minim brut pe ţară 
(Alei x 12 luni = B lei). 
                          Ulterior, având în vedere faptul că contribuabila a depus şi 
Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 – cod 
220, înregistrată sub nr. ....../.......2013, prin care a declarat un venit net 
estimat în sumă de C lei, organul fiscal a procedat la anularea deciziei 
iniţiale şi la emiterea unei noi decizii, respectiv a 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 pe anul 2013 nr. ........ din .......2013 prin care s-a stabilit 
o contribuţie de asigurări sociale de sănătate în sumă de A lei, prin 
aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului net estimat declarat de petent în 
sumă de B lei. 
    

 În drept, art. 205 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 206 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: 

„ART. 205 
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul 
la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un 
act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. 

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care 
consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ 
fiscal sau prin lipsa acestuia. 
                    ART. 206 

(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi 
măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau 
în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 

De asemenea, la art. 213 alin. (1) din acelaşi act normativ se 
prevede: 

“În soluţionarea contestaţiei organul competent va 
verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii 
actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de 
susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de 
documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei 
se face în limitele sesizării”. 
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Avînd în vedere faptul că contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate în sumă de 492 lei stabilită iniţial în sarcina petentei, 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 pe anul 2013 nr. 
22301168073467 din 11.03.2013, a fost anulată şi scăzută din evidenţa 
fiscală, în urma emiterii 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 pe 
anul 2013 nr. 22301170402061 din 11.04.2013, se constată faptul că 
contestaţia formulată de d-l KELLER VICTOR, pentru contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate în sumă de 492 lei, a rămas fără obiect. 
   
                   
                     Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 
210 şi art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi   

 
 DECIDE :  
 

Art.1 Respingerea contestaţiei formulate de d-l KELLER 
VICTOR, ca rămasă fără obiect, 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 pe anul 2013 nr. 22301168073467 din 11.03.2013, 
pentru suma de 492 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, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului 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 căilor administrative de 
atac. 
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                   Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Iaşi. 
 
 
                           DIRECTOR EXECUTIV, 
                                    Ionel Damian 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ŞEF SERVICIU  SOLUŢIONARE 
                                                             CONTESTAŢII,  
                                                           Eleonida Dorina Popa 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                        
                                                        Întocmit, 
                          cons. super. Dorina Poruşniuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ex/22.05.2013 
  


