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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul Soluţionare Contestaţii 

                                
                                                                                                                      
                                                  DECIZIA  nr. …. din ……. 2014  
                                 privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
                                                         …… din ……. 

 
 Cu adresa nr. ……, înregistrată la Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice 
……. sub nr. …., Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice  …. - Serviciul Registru 
Contribuabili Persoane Fizice a înaintat dosarul contestaţiei formulată de domnul …..  din …, 
CNP ….., împotriva Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2014 nr. 
…..din …….  emisă de  A.J.F.P. ……… 

 
 Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de .... lei  reprezentând plăţi anticipate cu 
titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 
 
 Contesta ţia a fost depus ă în termenul legal de 30 zile  prevăzut de art. 207 alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "Soluţionarea 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilului în data de ….., iar contestaţia a fost depusă şi înregistrată la A.J.F.P. 
Ialomiţa sub nr. …... 
 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaţiei. 

 
 I. Sus ţinerile contestatorului sunt urm ătoarele:  
 "[...] vă rog să analizaţi această contestaţie întrucât am o pensie de ... lei. Am cotizat peste 35 ani. Pensia 
este prea mică, fiind bolnav [...] pentru acest motiv fac această contestaţie. [...]."  

 
 II. Pe baza actelor şi documentelor din dosarul contesta ţiei, organul de solu ţionare 
a cauzei constat ă:  
 
 * În fapt, în baza Contractului de închiriere nr....., valabil până la data de ...., dl. ..... 
realizează în anul 2014 venituri din cedarea folosinţei bunurilor în sumă totală de ..... lei. 
  
 În baza art.29622 şi art.29624 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a contractului de închiriere depus de contribuabil la organul fiscal 
teritorial, A.J.F.P. .... a emis Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii 
de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2014 
nr. .... din .....2014, prin care a stabilit plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale 
de sănătate în sumă totală de ... lei, repartizate pe patru termene de plată, respectiv: ....2014, 
......2014, .......2014 şi .......2014. Plăţile anticipate privind contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate au fost stabilite pe baza unui venit net anual în sumă de .... lei. 

 
 Prin adresa înregistrată la A.J.F.P. ..... sub nr. ...., dl. .... contestă Decizia de impunere 
nr......., motivat de faptul că este bolnav şi are o pensie mică. 

 
 În drept, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precizează următoarele: 
 "Titlul IX2 – Contribuţii sociale obligatorii 
 Capitolul I – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri 
asimilate salariilor şi venituri din pensii [...] 
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 Capitolul II – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din 
activităţi independente [...], precum şi din cedarea folosinţei bunurilor  
 Art. 29621. - (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de 
asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România 
este parte, după caz: [...] 
 i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 
 Art. 29623. - [...] 
 (3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap.I, venituri sub 
forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate 
la art. 29621 alin.(1) lit.a) – d), g), h) şi i) [...], datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor 
acestor venituri. 
 Art. 29624. - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art.29621alin.(1) lit.a)-e), h) şi i), [...], sunt obligaţi să efectueze în 
cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale." 

 
 *   Având în vedere cele prezentate mai sus , rezultă următoarele: 

 
 Conform prevederilor legale mai sus citate, contribuabilii care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv pensionarii, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în 
contul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului general consolidat.  
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra tuturor veniturilor realizate. 
 Baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din 
cedarea folosinţei bunurilor este precizată la art. 29622 alin.(21) din Codul fiscal, respectiv: “Baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) 
lit. i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a 
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% 
asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, 
raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest 
venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. [...].“ 
 
 Din analiza Deciziei de impunere nr. …., contestată, rezultă că plăţile anticipate în sumă 
de …. lei, cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor pe anul 2014, au fost calculate prin aplicarea cotei legale de 5,5% asupra 
bazei de impunere în sumă de …. lei (….. lei x 5,5%), reprezentând venit net realizabil în anul 
2014 din cedarea folosinţei bunurilor, conform contractului de închiriere nr…… depus de 
contribuabil la organul fiscal teritorial, fiind respectate întocmai prevederile legale mai sus citate.   
 Motivaţiile d-lui ….. cu privire la starea de sănătate şi pensia mică nu pot fi reţinute în 
soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât, prin faptul că realizează venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, acesta are calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate.   
 
 Faţă de cele de mai sus, rezultă că dl. …. datorează pentru anul 2014 plăţi anticipate cu 
titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea 
folosinţei bunurilor, drept pentru care se va respinge ca neîntemeiat ă contesta ţia formulat ă 
pentru suma de ….. lei . 
 
 III. Concluzionând analiza pe fond a contestaţiei formulată de dl. …. din …., împotriva 
Deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul 2014 nr. ….. întocmită de 
A.J.F.P. ……., în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, actualizată, se 
 
 
 

 
D E C I D E: 
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 1. Respingerea contesta ţiei ca neîntemeiat ă pentru suma de … lei  reprezentând 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.  
  
 2.  Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 


