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D E C I Z I A nr. 1528/549/17.06.2014 
      privind solutionarea contestatiei depuse de X, înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. .../03.05.2014.   
  
 
 
          DGRFP Timisoara, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, a fost sesizat 
cu adresa nr. …/30.04.2014 de catre SFM Hunedoara, asupra contestatiei 
depuse X,  CNP …, cu domiciliul in …, jud. Hunedoara. reprezentat prin avocat 
X 
         Contestatia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 alin.1 din OG 
nr. 92/2003, republicata, titlul IX, este autentificata prin semnatura si stampila 
reprezentantului legal avocat X pentru care sa depus la dosar imputernicirea 
avocatiala in original si a fost formulata impotriva deciziei de impunere nr. 
.../24.03.2014, privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 
2014, emisa de SFM Hunedoara, in suma de ... lei 
        Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i 
art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, DGRFP Timisoara este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
         I. Prin contestatia formulat� X solicit� anularea deciziei de impunere nr. 
.../24.03.2014, privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 
2014, emisa de c�tre SFM Hunedoara, care vizeaza suma total� de ... lei.  
        Petentul considera ca in mod nelegal i s-a impus la plata suma de ... lei cu 
titlul de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor, stabilita prin decizia de impunere nr. .../24.03.2014, desi 
aceluiasi contribuabil  i se retin contibutii de asigurari sociale de sanatate si din 
pensie, adica suma de … lei lunar, in acest sens anexand la dosarul contestatiei 
cuponul de pensie aferent luni aprilie 2014. 
 
        II. Organele fiscale din cadrul SFM Hunedoara, au consemnat 
urmatoarele:  
         Prin Decizia de impunere nr. .../24.03.2014, privind platile anticipate cu 
titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014,  SFM Hunedoara a stabilit în sarcina 
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contribuabilului obliga�ii de plata în suma de ... lei, reprezentând pl��i anticipate 
cu titlu de contribu�ii de asigurari sociale de s�n�tate     
 
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative, în 
raport cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele:    
       Cauza supus� solu�ion�rii este daca organul fiscal a procedat in mod corect 
la emiterea Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate pentru veniturire realizate din cedarea folosintei 
bunurilor pe anul 2014, in conditiile in care CASS se datoreaza pentru veniturile 
din cedarea folosintei bunurilor chiar daca contribuabilul realizeaza si alte 
venituri pentru care se plateste CASS. 
        In fapt, Decizia de impunere nr. .../24.03.2014, privind platile anticipate cu 
titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014,  SFM Hunedoara a stabilit în sarcina 
contribuabilului obliga�ii de plata în suma de ... lei, reprezentând pl��i anticipate 
cu titlu de contribu�ii de asigurari sociale de s�n�tate, repartizate pe 
termene de plata astfel: 

- … lei ...........termen de plata 25.03.2014 
- … lei ...........termen de plata 25.06.2014 
- … lei ...........termen de plata 25.09.2014 
- … lei ...........termen de plata 19.12.2014 

... lei                       Total                          
       Prin contestatia formulata petentul sustine ca nu datoreaza contributiile de 
asigurari sociale de sanatate stabilite de organul fiscal intrucat este pensionar, 
motivand ca i se  retin contributii pentru asigurarile sociale de sanatate  si din 
pensie,  in suma de … lei lunar. 
        In drept, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, stipuleaz�  : 
   “ART. 296^21 
    (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: 
    a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
    b) membrii întreprinderii familiale; 
    c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 
economice; 
    d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
    e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate 
intelectual�, la care impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din 
eviden�a contabil� în partid� simpl�;  
    f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a 
impozitului, din activit��i de natura celor prev�zute la art. 52 alin. (1), precum 
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�i cele care realizeaz� venituri din asocierile f�r� personalitate juridic� 
prev�zute la art. 13 lit. e); 
     g) persoanele care realizeaz� venituri din activit��ile agricole prev�zute la 
art. 71 alin. (1); 
      h) persoanele care realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la art. 71 
alin. (2) �i (5). 
      i) persoanele care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor” 
      ART. 296^23 
   (3) Persoanele care 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), h) �i i), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) �i din asocierile 
f�r� personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e), datoreaz� contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor acestor venituri. 
    “ART. 296^24  
    (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e), h) �i i), cu 
excep�ia celor care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt 
obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii 
sociale. 
     2) În cazul contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, pl��ile anticipate 
prev�zute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor 
prev�zute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declara�iei de venit 
estimat/norma de venit sau a declara�iei privind venitul realizat, dup� caz. În 
cazul contribu�iei de asigur�ri sociale, obliga�iile lunare de plat� se stabilesc 
pe baza venitului declarat, prev�zut la art. 296^22 alin. (1). 
     (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate pentru contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. 
a)-e), h) �i i), cu excep�ia celor care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor 
agricole �i a celor care realizeaz� venituri din închirierea camerelor, situate în 
locuin�e proprietate personal�, în scop turistic, men�iona�i la art. 63 alin. (3), se 
eviden�iaz� lunar, iar plata se efectueaz� trimestrial, în 4 rate egale, pân� la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.” 
       Fata de cadrul legal invocat se retine ca, in cazul contribuabililor care 
realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, se datoreaza contributii de 
asigurari sociale de sanatate, sub forma de pl��i anticipate efectuate în cursul 
anului, acestea fiind stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, luand 
ca baza de calcul venitul anual realizat. 
        In speta, aplicand dispozitiile legale prevazute de Codul fiscal, SFM 
Hunedoara a emis Decizia de impunere nr. .../24.03.2014 privind platile 
anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile 
din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014, prin care a stabilit plati anticipate 
cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate in suma totala de ... lei, 
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repartizate în 4 rate egale, avand termene de plata, pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. 
        Astfel, contribuabilul are obligatia de a efectua plati anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014, in 4 rate egale, 
respectiv, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
       Prin urmare, nu poate fi retinut argumentul contestatarului privind 
nedatorarea contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de 
impunere, pe motiv ca este pensionar, iar contributiile sunt retinute si din 
pensie, intrucat legiuitorul a prevazut categoriile de venituri pentru care se 
datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, intre care veniturile din 
cedarea folosintei bunurilor, pentru care exista obligatia platii acestei 
contributii, independent de faptul ca persoanele care realizeaza aceste venituri 
au si calitatea de pensionar. 
        Se retine ca X nu contesta modul de calcul al platilor anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate, ci invoca numai aspecte de ordin 
formal, pentru a fi exonerat de plata sumelor ce le datoreaza la bugetul Fondului 
na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, corect calculate in baza Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu s-
au propus probe din care sa rezulte un alt cuantum si nici nu prezinta dispozitiile 
legale incalcate din actul normativ mai sus invocat la stabilirea obligatiilor de 
plata. 
       Avind în vedere cele precizate mai sus rezult� ca organul fiscal din cadrul 
SFM Hunedoara, a stabilit în mod legal obliga�ia de plat� a sumei de ... lei, prin 
Decizia de impunere nr. .../24.03.2014, privind platile anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014, motiv pentru care se va respinge contesta�ia 
ca neîntemeiat�.                                                                                                                                                                                                          
         Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul O G nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului  
nr.                                             se : 
 
 
 

D E C I D E : 
 
           1. Respingerea ca neintemeiata a contesta�iei formulat�  de X, împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../24.03.2014, privind platile anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014, care vizeaza suma de ... lei. 
 

2. Prezenta decizie se comunica la :   
                                             X 

                                                        SFM Hunedoara      
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           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� protrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

... 
 


