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DECIZIA  nr.603/2014 
  privind soluŃionarea contestaŃiei depuse de  

d-na ... , domiciliata in loc.Brasov, str.... , nr…., bl…., sc…, ap.., jud.Brasov, 
înregistrată la D.G.R.F.P. Brasov sub nr.... /28.03.2014 

 
 

DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov a fost 
sesizată de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov – Biroul Evidenta 
Platitori - Persoane Fizice prin adresa nr.... /17.03.2014, inregistrata sub nr.... 
/28.03.2014, asupra contestatiei formulate de d-na ... , domiciliata in Brasov, str.... 
, nr…., bl…, sc…., ap.., jud.Brasov, împotriva Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr.... /31.12.2013, comunicată petentei la data de 04.02.2014, 
potrivit confirmarii de primire anexata in copie la dosarul cauzei. 

ContestaŃia, inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mures – Biroul Evidenta Platitori - Persoane Fizice sub nr.... /24.02.2014, 
a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.207 alin.(1) din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

 Suma contestată este de ...  lei, reprezentând dobânzi aferente 
contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează 
venituri din activităti independente si persoanele care nu realizează venituri.  

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov, prin organele 
specializate, este legal învestita sa solutioneze cauza. 

 
A) Prin contestaŃia înregistrată la Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Brasov sub nr.... /24.02.2014, respectiv la DirecŃia Generală Regionala a 
FinanŃelor Publice Brasov sub nr.... /28.03.2014, petenta solicita renalizarea 
contributiei de asigurari sociale de sanatate si accesoriilor calculate aferente 
perioadei 20.04.2011 – 31.05.2011, invocând urmatoarele: 

- sumele inregistrate pe numele sau si anume un debit de ...  lei, 
accesorii de ...  lei la care se adauga suma de plata de ...  lei din decizia 
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comunicata, „provin in urma unei perioade de cotizatie de la data 01.03.2011 pana 
la data 31.05.2011 (conform CASJ Brasov)”; 

- petenta sustine ca ”CASJ Brasov a fost instiintata de faptul ca 
perioada de cotizatie la contributia de sanatate a fost calculata eronat (anexez copie 
act CASJ Brasov emis in data de 06.12.2013) dar debitul nu a fost modificat 
aferent perioadei corecte, acest fapt ducand la calcularea de accesorii in plus pentru 
un debit incorect si intarziind plata in timp”. 

    
B) FaŃă de aspectele contestate se reŃine că, în temeiul art.88 lit.c) şi 

art.119 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr.... /31.12.2013, Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Brasov a stabilit în sarcina d-nei ... , domiciliata in loc.Brasov, 
str.... , nr…., bl…., sc…, ap…., jud.Brasov, obligatii accesorii în sumă totală de ...  
lei aferente contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care 
realizează venituri din activităŃi independente şi persoanele care nu realizează 
venituri. 

Potrivit situaŃiei prezentate în Anexa la Decizia nr. ...  din 31/12/2013, 
prin documentul ...  din 28/06/2013 s-a individualizat o obligaŃie de plată (debit) în 
sumă de ...  lei, aferent căreia, pentru perioada 30/06/2012 – 31/12/2013, organele 
fiscale au calculat dobânzi în sumă totală de ...  lei. 
 

C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având în 
vedere motivaŃiile petentei şi constatările organelor fiscale, în raport cu actele 
normative în vigoare, se reŃin următoarele:   

Cauza supusă soluŃionării D.G.R.F.P. Brasov, prin Serviciul 
SoluŃionare ContestaŃii, este de a stabili dacă petenta datorează obligaŃiile fiscale 
reprezentând accesorii  aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate, 
stabilite în sarcina sa de organul fiscal teritorial prin decizia contestată.  

In fapt,  prin Decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii  nr.... 
/31.12.2013, organele fiscale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Brasov au stabilit în sarcina d-nei ... , domiciliata in Brasov, str.... , nr…., 
bl…, sc.., ap…, jud.Brasov, accesorii în sumă totală de ...  lei reprezentand 
dobanzi aferente contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane 
care realizează venituri din activităŃi independente şi persoanele care nu realizează 
venituri, calculate la debitul individualizat prin documentul “...  din 28/06/2013”. 

In contestaŃia înregistrată la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Brasov sub nr.... /24.02.2014, respectiv la DirecŃia Generală Regionala a 
FinanŃelor Publice Brasov sub nr.... /28.03.2014, petenta invoca faptul ca “debitul 
datorat si accesoriile calculate trebuie reanalizate si inregistrat debitul aferent 
perioadei 20.04.2011 – 31.05.2011”. 

In drept , potrivit art.208 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
”Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii (…)”, iar potrivit art.215 din 
acelasi act normativ, ”(1) ObligaŃia virării contribuŃiei pentru asigurările sociale 
de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază 
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de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, 
precum şi persoanelor fizice, după caz.    

(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, 
precum şi persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate să depună declaraŃia 
privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa 
nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Legea nr. 5... /2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită 
profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităŃi 
independente.” 

Art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, 
cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:  

„(1) Persoana asigurată are obligaŃia plăŃii unei contribuŃii băneşti 
lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepŃia persoanelor prevăzute la art. 
213 alin. (1).  

(2) ContribuŃia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma 
unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: 

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit; 

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară 
activităŃi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este 
singurul asupra căruia se calculează contribuŃia, aceasta nu poate fi mai mică 
decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe Ńară, lunar;(…) 

(7) ObligaŃia virării contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate 
revine (…) asiguraŃilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi e)”. 

Casa de Asigurari de Sanatate Brasov a emis pe numele d-nei ...  
Decizia de impunere nr.... /28.06.2013 “privind contributia de asigurari sociale 
de sanatate, datorate de persoane care realizează venituri impozabile de natura 
celor prevazute la art.257 alin.(2) lit.E/F din Legea nr.95/2006, stabilita pe baza 
documentelor inregistrate la CASJ Brasov, precum si pe baza datelor transmise de 
ANAF prin protocolul incheiat cu CNAS”, in care aferent unui venit baza de calcul 
in suma de ... lei, s-au stabilit obligatii de plata in suma totala de ...  lei din care: 
contribuŃie datorata in suma de ...  lei – fara a fi precizata perioada aferent careia a 
fost stabilita contributia, precum si accesorii in suma totala de ...  lei (majorari in 
suma de … lei + penalitati de intarziere in suma de .. lei) - calculate pentru 
perioada 26.01.2012 – 30.06.2012. 

Prin contestatia formulata petenta sustine ca sumele inregistrate pe 
numele sau si anume un debit de ...  lei, accesorii de ...  lei la care se adauga suma 
de plata de ...  lei din decizia comunicata, ”provin in urma unei perioade de 
cotizatie de la data 01.03.2011 pana la data 31.05.2011 (conform CASJ Brasov)”, 
insa CASJ Brasov a fost instiintata de faptul ca perioada de cotizatie la contributia 
de sanatate a fost calculata eronat, dar debitul nu a fost modificat aferent perioadei 
corecte, acest fapt ducand la calcularea de accesorii in plus pentru un debit 
incorect. In acest context, solicita reanalizarea debitului datorat si accesoriilor 
calculate, aferent perioadei 20.04.2011 – 31.05.2011. 
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Organul de solutionare retine ca in sustinerea contestatiei d-na ...  a 
anexat in copie Adresa nr.../06.12.2013 a CASJ Brasov in care se face referire la 
solicitarea petentei inregistrata la aceasta institutie sub nr.../02.12.2013 si in care se 
precizeaza: 

”(...) Avand in vedere ca in perioada 20.04.2011 – 31.05.2011, 
venitul realizat din conventia civila a fost singurul d-vs venit impozabil, 
conform legii aveati obligatia sa declarati si sa platiti contributia aferenta.(...)”. 

Totodata, la dosarul cauzei este anexata Adresa nr.../01.04.2014 a 
CASJ Brasov in care se face trimitere la solicitarea petentei inregistrata sub 
nr..../24.02.2014 (in aceeasi zi cu depunerea contestatiei) si in care se mentioneaza: 

„ (…) va comunicam ca pentru stabilirea certa a obligatiilor d-vs 
de plata am solicitat de la AJOFM Brasov data exacta pana la care ati 
beneficiat de indemnizatie de somaj si de la AFP Brasov venitul realizat in 
anul 2011 din profesii libere si comerciale”. 

Prin urmare, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
organul de solutionare retine ca nu se poate pronunta asupra modului de stabilire a 
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de petenta, si, implicit, ca o 
consecinta directa, nu poate decide asupra calculului accesoriilor contestate, fapt 
pentru care se vor aplica prevederile art.216 alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, potrivit cărora "Prin decizie se poate desfiinŃa total sau 
parŃial actul administrativ atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
soluŃionare", coroborat cu pct.11.5, 11.6 si 11.7 din Instructiunile pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr.450/2013, care stipulează: 
  "11.5. În situaŃia în care se pronunŃă o soluŃie de desfiinŃare totală 
sau parŃială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai 
motivele care au condus la desfiinŃare. 
  11.6. Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi 
acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente. 
  11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului 
sume mai mari decât cele din actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit 
legii". 
  În consecinŃă, având în vedere cele prezentate si prevederile legale 
anterior citate, urmează a fi desfiinŃată Decizia referitoare la obligatiile de plată 
accesorii  nr.... /31.12.2013 urmand ca organul fiscal sa ia act de contribuŃia pentru 
asigurările de sănătate datorata de d-na ... , raportat la evidenta proprie, sustinerile 
petentei si la perioada de contributie la care se face referire in Adresa 
nr…/06.12.2013 a CASJ Brasov (care corespunde perioadei invocate in 
contestatie) si sa procedeze la recalcularea accesoriilor aferente contributiei 
datorate de contestatara si la emiterea unei noi decizii referitoare la obligatiile de 
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plata accesorii, in functie de starea de fapt constatata, avand in vedere cele 
prezentate in cuprinsul prezentei. 

 
Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative 

enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
se                                           

DECIDE:  
 
DesfiinŃarea Deciziei referitoare la obligatiile de plată accesorii  

nr.... /31.12.2013 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov pe 
numele d-nei ... , domiciliata in Brasov, str.... , nr…, bl…, sc…, ap.., jud.Brasov, 
urmând a se intocmi un nou act administrativ fiscal, in functie de starea de fapt 
constatata, tinand cont de considerentele prezentei decizii. 

 

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Brasov, în termen de 6 
luni de la data comunicării. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


