D E C I Z I A nr. 1539/559/18.06.2014
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de dl.X înregistrat la AJFP
Hunedoara sub nr....
Direc ia generala regionala a finan elor publice Timi oara a fost sesizata de
AJFP Hunedoara prin adresa nr.... asupra contesta iei formulat de dl.X, CNP
... , domiciliat in ..., ..., jud.Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere
privind CASS stabilita suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru
persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual nr....
emisa de AJFP Hunedoara-Activitatea de Inspectie Fiscala pentru suma de ...
lei reprezentând :
- ... lei - CASS datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i
independente;
- ... lei – dobanzi aferente;
- ... lei – penalitati de intarziere.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , fiind inregistrata la
AJFP Hunedoara sub nr...., fata de data comunicarii Deciziei contestate,
07.03.2014 , potrivit copiei de pe confirmarea de primire atasata la dosarul
cauzei.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205, art.206
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara este
investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Prin contestatia formulata, petentul contesta suma de ... lei reprezentand
CASS datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i
independente, considerand ca baza de calcul a acestora nu este corecta,
invocand art.III din OUG 58/2010, in sensul ca baza de calcul asupra careia se
aplica contributiile de sanatate este limitata la 5 salarii medii brute pe
economie.
In sustinere, ataseaza contestatiei un punct de vedere al Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate .
II. Prin Decizia de impunere privind CASS stabilita suplimentar de plata de
inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente
in mod individual nr.... emisa de AJFP Hunedoara-Activitatea de Inspectie
Fiscala, organele de inspectie fiscala au calculat pe perioada 01.01.201031.12.2012 CASS suplimentara in suma de ... lei , aferenta diferentelor
suplimentare privind veniturile anuale impozabile, precum si accesorii aferente
in suma de 1.002 lei.
III. Având în vedere sus inerile contestatorului, constat rile organelor fiscale
i actele normative invocate, se re in urm toarele:
Dl.X, CNP ..., are domiciliul in ..., ..., jud.Hunedoara.
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Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea stabilirii sumei de ... lei cu
titlu de CASS suplimentara si accesorii aferente
In fapt, organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat pe
perioada 01.01.2010-31.12.2012 CASS suplimentara in suma de ... lei ,
aferenta diferentelor suplimentare privind veniturile anuale impozabile, precum
si accesorii aferente in suma de ... lei.
Prin contestatie petentul sustine ca baza de calcul nu este corecta, invocand
art.III din OUG 58/2010, in sensul ca baza de calcul asupra careia se aplica
contributiile de sanatate este limitata la 5 salarii medii brute pe economie.
In drept, sunt incidente prevederile OG 92/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare, care la art.119-120 prevede:
“ART. 119
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de
întârziere.
ART. 120
Dobânzi
(1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei
fiscale ca urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la
scaden
i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
ART. 120^1
Penalit i de întârziere
(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea
obliga iilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data
stingerii sumei datorate inclusiv.”
De asemenea, la art.V din OUG 125/ 2011 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaza:
“ (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competen a de administrare a
contribu iilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prev zute la
cap. II i III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal .
(2) Competen a de administrare a contribu iilor sociale datorate de
persoanele fizice prev zute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor
fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum i perioadei 1 ianuarie 30 iunie 2012 cu titlu de contribu ii sociale aferente anului 2012 i, totodat ,
pentru solu ionarea contesta iilor împotriva actelor administrative prin care
s-a f cut stabilirea revine caselor de asigur ri sociale, potrivit legisla iei
specifice aplicabile fiec rei perioade.
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(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), în cazul efectu rii inspec iei

fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea
contribu iilor sociale, precum i solu ionarea contesta iilor împotriva actelor
administrative prin care s-a f cut stabilirea revin organelor fiscale prev zute
la alin. (1)”.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se constata
urmatoarele:
Dl.X desfasoara activitate independenta de ... Potrivit prevederilor Legii
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, petentul avea obligatia constituirii si virarii contributiei pentru
asigurarile sociale de sanatate asupra veniturilor estimate a fi ob inute în
perioada aferent i regularizate în urma declara iilor fiscale ”200” privind
veniturile realizate, de unde rezult veniturile nete anuale impozabile, declara ii
completate i depuse de contribuabil, la organul fiscal teritorial.
Mai mult, în luna decembrie 2013, contestatorul a achitat o parte din
contribu ia individual de s n tate, cu care acesta figureaz în baza de date a
A.J.F.P. Hunedoara , ca urmare a declaratiilor depuse.
Urmare inspectiei fiscale, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen e
suplimentare privind veniturile anuale impozabile, astfel c , doar aferent
acestor diferen e, contribuabilul datoreaz CASS individual suplimentar de
plat in suma de ... lei.
In speta sunt aplicabile si prevederile art.257 alin.(2) lit.b) din Legea nr.
95/2006, coroborat cu Ordinul 617/2007, emis de CNAS :
”Contribu ia lunar a persoanei asigurate se stabile te sub forma unei cote
de 5,5%, pentru anul 2010, 2011 i 2012, care se aplic asupra veniturilor
impozabile realizate de persoane care desf oar activit i independente care
se supun impozitului pe venit, dac acest venit este singurul asupra c ruia se
calculeaz . Contribu ia aceasta nu poate fi mai mic decât cea calculat la un
salariu de baz minim brut pe ar , lunar”...,
“Persoanele care desf oar activit i independente au obliga ia de a vira
trimestrial contribu ia aplicat asupra: a) venitului net determinat ca
diferen între venitul brut i cheltuielile deductibile aferente realiz rii
venitului, conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care
desf oar activit i independente ale c ror venituri sunt determinate pe baza
contabilit ii în partid simpl ” ,
precum si cele ale art.296^22 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, privind
Codul fiscal, cu complet rile i modific rile ulterioare:
” Baza lunar de calcul a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate
datorate bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate
pentru persoanele prev zute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferen a
dintre totalul veniturilor încasate i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii
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acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribu ii sociale, …,
raportat la cele 12 luni ale anului, i nu poate fi mai mic decât un salariu
de baz minim brut pe ar , dac acest venit este singurul asupra c ruia se
calculeaz contribu ia”.
Preciz m c prevederile O.U.G. nr. 59/2010, precum i ale H.G. nr.
791/2010, invocate de petent in contestatie, au fost valabile pentru perioada
01.07.2010 – 10.09.2010, acestea fiind abrogate prin O.U.G. nr. 82/08.09.2010,
care modific art.III din O.U.G. nr. 58/2010, astfel c , prin noul text de lege, la
art.III alin. (2) se precizeaza:
„În sistemul public de pensii i în sistemul asigur rilor pentru omaj, prin
venituri de natur profesional , altele decât cele de natur salarial , în sensul
prezentei ordonan e de urgen , se în elege acele venituri realizate din drepturi
de autor i drepturi conexe definite potrivit art. 7, alin.(1) pct. 13^1 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
i/sau venituri rezultate din activit i profesionale desf urate în baza
contractelor/conven iilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor
venituri se datoreaz contribu iile individuale de asigur ri sociale i asigur ri
pentru omaj”.
Mentionam ca in adresa CNAS, prezentata in sustinerea contestatiei, sau avut în vedere tot prevederile art. 6 din anexa nr. 2 a H.G. nr. 791/2010 i
se specific c baza lunar de calcul a contribu iei pentru asigur rile sociale de
s n tate datorat pentru veniturile realizate din desf urarea profesiei de
avocat este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, nefiind
plafonat la 5 salarii medii brute pe economie pe an, cum eronat prezinta in
calcul contestatorul.
In conformitate cu prevederile art.211 si 215 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul s n t ii, contribuabilul avea obliga ia s se
asigure în condi iile i s pl teasc contribu ia la asigur rile sociale de
s n tate:
„Art. 211
(1) Sunt asigura i, potrivit prezentei legi, to i cet enii români cu
domiciliul în ar , precum i cet enii str ini i apatrizii care au solicitat i
ob inut prelungirea dreptului de edere temporar sau au domiciliul în
România i fac dovada pl ii contribu iei la fond, în condi iile prezentei legi.
În aceast calitate, persoana în cauz încheie un contract de asigurare cu
casele de asigur ri de s n tate, direct sau prin angajator, al c rui model se
stabile te prin ordin al pre edintelui CNAS cu avizul consiliului de
administra ie…
Art. 215 (1) Obliga ia vir rii contribu iei pentru asigur rile sociale de
s n tate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaz persoane pe baz
de contract individual de munc ori în baza unui statut special prev zut de
lege, precum i persoanelor fizice, dup caz.
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(2) Persoanele juridice sau fizice la care î i desf oar activitatea
asigura ii sunt obligate s depun lunar la casele de asigur ri alese în mod
liber de asigura i declara ii nominale privind obliga iile ce le revin fa de
fond i dovada pl ii contribu iilor.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i persoanelor care exercit
profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, s desf oare
activit i independente.”
In lumina prevederilor legale mai sus citate, organul de solutionare
constata ca in mod corect si legal organele de inspectie fiscala au stabilit,
suplimentar, CASS aferenta diferentei de venituri anuale impozabile.Invocarea
de catre petent, a unor temeiuri legale valabile pentru o foarte scurta perioada
de timp, ca temeiuri de baza in stabilirea CASS, precum si interpretarea eronata
a continutului adresei CNAS, nu reprezinta argumente de natura a modifica
constatarile din Raportul de inspectie fiscala si nici de a forma o alta opinie
organului de solutionare a contestatiilor decat cea care rezulta din dosarul
cauzei.
In ceea ce prive te obliga iile fiscale accesorii constând în major ri de
întârziere în sum de ... lei i penalit i de întârziere în sum de ... lei se re ine
c , petentul nu aduce niciun fel de argumente privind cuantumul accesoriilor,
data de la care au fost calculate, num rul de zile de întârziere i cota aplicat .
In consecin , acestea se datoreaz , în condi iile în care sunt accesorii
debitului datorat, precum i principiului de drept potrivit c ruia “accesoriul
urmeaz principalul”.
Referitor la solicitarea petentului privind recalcularea CASS individual
achitat pentru anii 2006 – 2014 inclusiv, restituirea sumelor achitate în plus
fa de obliga ia legal sau compensarea acestora cu alte crean e de natur
fiscal datorate, preciz m c nu face obiectul actului administrativ fiscal
contestat si nici nu intra in competenta de solutionare a serviciului de
solutionare a contestatiilor, astfel ca acesta nu se pronunta pentru acest capat
de cerere.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216 din
OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza
referatului nr.
se
D E C I D E:
1. Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei impotriva Deciziei de
impunere privind CASS stabilita suplimentar de plata de inspectia fiscala
pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod
individual nr.... emisa de AJFP Hunedoara-Activitatea de Inspectie Fiscala
pentru suma de ... lei reprezentând :
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- ... lei - CASS datorate de persoanele care realizeaz venituri din activit i
independente;
- ... lei – dobanzi aferente;
- ... lei – penalitati de intarziere.
2. Prezenta decizie se comunica la:
- Dl.X, domiciliat in ..., ...jud.Hunedoara.
- DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara-Inspectia fiscala
3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
...

6

