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DECIZIA NR.10937/21.12.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-na X, JUD. IAȘI, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi , Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

Iași sub nr. X/24.10.2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Registru Contribuabili,
Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr. X/30.10.2018,
înregistrată la instituţia noastră sub nr. X/01.11.2018, cu privire la
contestaţia formulată de d-na X, cu domiciliul în mun. Iași, str. X, nr. X,
jud. Iași, cod numeric personal X.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Anul 2013 nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Iași, pentru suma de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală stabilite
în plus.

Totodată, petenta solicită și „suspendarea efectelor actului
administrativ până la soluționarea definitivă a prezentei contestații”.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere faptul
că actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat în data de
15.10.2018, potrivit bazei de date a organului fiscal, iar contestaţia a
fost depusă în data de 18.10.2018, conform ştampilei de pe plicul care
confirmă data depunerii prin poştă a contestaţiei, anexat la dosarul
cauzei, aceasta fiind înregistrată la Direcţia Generală Regională a
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Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Iași, sub nr. X.

Constatând că în speță sunt îndeplinite prevederile art. 268, art.
269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 este investită să se pronunţe asupra
contestaţiei.

I. D-na X formulează contestaţie împotriva Deciziei de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2013 nr. X, precizând următoarele:

A achitat la momentul respectiv sumele înscrise în decizia de
impunere anticipată dar și prin regularizările ulterioare. Mai mult, în
fiecare an a fost la finanțe să se intereseze dacă are diferențe de plată,
fie a achitat ce i s-a pus în vedere, fie nu mai avea nimic de plată, ca
urmare este imposibil ca din 2013 și până la sfârșitul anului 2018 să nu
se cunoască această diferență.

Petenta precizează faptul că în perioada ianuarie 2005 –
ianuarie 2018 a desfășurat activitatea în cadrul Societății civile de
avocatură „Xi”, apoi a înființat un cabinet individual, iar la data de
31.08.2017 i s-a eliberat un certificat fiscal fără datorii.

Contestatoarea menționează faptul că invocă prescripția
acestui debit fictiv chiar dacă decizia din 2013 este înregistrată sub nr.
X/ 27.08.2018.

Totodată apreciază faptul că suma stabilită este nejustificată și
calculată greșit, motiv pentru care contestă decizia de impunere și
debitul pretins, solicitând și suspendarea efectelor actului administrativ
până la soluționarea definitivă a contestației.

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iași a emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X, prin care în
temeiul prevederile art. 2S^22, art. 2S^25, art. 2S^27 şi art. 2S^28 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, a stabilit în sarcina d-nei X, diferenţe de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală, în sumă
de S lei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
constatările organelor fiscale, motivaţiile contribuabilului şi actele
normative în vigoare pe perioada supusă impunerii se reţin
următoarele:
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A. Aspecte procedurale

Referitor la prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili
obligaţii fiscale pentru anul 2013, se reţin următoarele:

În fapt, organul fiscal, prin Decizia de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X, a
stabilit în sarcina d-nei X, diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de
sănătate rezultate din regularizarea anuală, în sumă de S lei pentru
veniturile din activități independente realizate în anul 2013.

Petenta susţine că s-a împlinit termenul de prescripţie pentru
dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale pentru anul 2013.

În drept, potrivit prevederilor art. 347 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare:

„(1) Termenele în curs la data intrării în vigoare a
prezentului cod se calculează după normele legale în vigoare la
data când au început să curgă.

(2) Cauzele de întrerupere sau suspendare a termenului de
prescripţie se supun legii în vigoare la data la care acestea au
intervenit.”

Având în vedere aceste dispoziţii legale şi ţinând cont de
faptul că contestatoarea invocă prescripţia dreptului organului fiscal de
a stabili obligaţii suplimentare de natura contribuțiilor de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2013, sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„ART. 91 Obiectul, termenul şi momentul de la care începe
să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a
obligaţiilor fiscale

1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se
prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea
dispune altfel.

(2) Termenul de prescripţie al dreptului prevăzut la alin. (1)
începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu
dispune altfel”,
iar potrivit art. 23 din acelaşi act normativ:

„Art. 23 Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
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(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală
şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit
legii, se constituie baza de impunere care le generează.

(2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a
stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată.”

Din coroborarea dispoziţiilor legale suscitate, reiese că
termenul de prescripţie al dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii
fiscale se prescrie în termen de 5 ani şi începe să curgă de la data de 1
ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.

Cu privire la data de la care începe să curgă termenul de
prescripţie în cazul veniturilor din activităţi independente, se constată că
aceasta este în strânsă legatură cu momentul în care s-a născut
creanţa fiscală, respectiv cu momentul în care, potrivit legii, se
constituie baza de impunere care le generează.

În ceea ce priveşte momentul la care se naşte dreptul
organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată şi de
la care începe să curgă termenul de prescripţie, trebuie stabilit
momentul în care se constituie baza de impunere care generează
creanţa fiscală şi obligaţia fiscală corelativă, precum şi momentul în
care se nasc dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă.

Astfel, în sensul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, naşterea dreptului organului
fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată, este naşterea
dreptului la acţiune, respectiv a dreptului organului fiscal la acţiunea de
a stabili obligaţii fiscale.

Dreptul la acţiune al organului fiscal pentru stabilirea
obligaţiilor fiscale se naşte la data la care a expirat termenul legal de
depunere a declaraţiei fiscale pentru perioada respectivă.

În ceea ce priveşte veniturile de natura celor prevăzute la art.
46 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi
completările ulterioare, care au stat la baza calculării impozitului pe
venit, se reţine că la art. 83 și la art. 84 din prevederile legale de mai
sus, se precizează:

”ART. 83 Declaraţia privind venitul realizat
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o

formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din
cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia
de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal
competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv
a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind
venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de
venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul
declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. […]
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ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal

competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, […].”
În concluzie, baza impozabilă pentru calculul impozitului pe

venit, s-a constituit la sfârşitul perioadei fiscale, iar dreptul de creanţă
fiscală şi obligaţia corelativă s-au născut la termenul prevăzut pentru
depunerea declaraţiei privind venitul realizat, respectiv la data de 25
mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Astfel, se reţine că în cazul impozitului pe venit și a contribuției
de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din activități
independente realizate în anul 2013, termenul de prescripţie a dreptului
organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de
1 ianuarie a anului următor celui în care legea prevede obligativitatea
depunerii declaraţiei privind venitul realizat, respectiv 25 mai 2014, iar
termenul de prescripţie a dreptului la acţiune al organului fiscal începe
să curgă de la data de 01.01.2015 și se sfârșeste la data de 31.12.2019.

Faţă de cele mai sus prezentate, rezultă că argumentele
contestatoarei cu privire la efectul împlinirii termenului de prescripţie a
dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale nu sunt întemeiate,
astfel încât, obligaţiile suplimentare de plată de natura contribuţiilor de
asigurări sociale de sănătate au fost stabilite în interiorul termenului de
prescripţie.

B. Aspecte de fond
Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a

procedat corect la regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anul 2013 în condiţiile în care argumentele de fapt
şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură
să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal contestat.

În fapt, prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X/ 27.08.2018,
contestată, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași a stabilit în
baza prevederilor art. 2S^22, art. 2S^25, art. 2S^27 şi art. 2S^28 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în sarcina contribuabilului, diferenţe de contribuţii rezultate
din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de S lei, după cum
urmeaza:

- total bază de calcul (rd.I.1+rd.I.2+rd.I.3+rd.I.4+rd.I.5)S lei;
- total contribuţie datorată (conform anexei) Slei;
- obligaţii privind plăţile anticipate S lei;
-diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală S lei;

stabilite în plus (rd.2-rd.3).
La baza emiterii deciziei de impunere anuală contestată au stat

veniturile realizate din activităţi independente în anul 2013 în sumă de
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10.770 lei, potrivit Deciziei de impunere anuală pentru veniturile
realizate din România de persoanele fizice Anul 2013 nr. X, depusă în
copie la dosarul cauzei.

În drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31.12.2013:

„Art. 2S^21 Contribuabili
(1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la

sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate,
cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale
la care România este parte, dupa caz:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să

desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
ART. 2S^22 Baza de calcul
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări

sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art.
2S^21 alin. (1) lit. a) - e) este 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.

ART. 2S^23 Excepţii specifice
(3) Pentru 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. 2S^21 alin. (1)
lit. a) - d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile fără
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), se calculează şi se
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra
tuturor acestor venituri.

ART. 2S^25 Declararea, definitivarea şi plata
contribuţiilor sociale

(1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de
calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei
declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii,
precum şi a declaraţiei de venit estimat prevăzute la art. 81 şi a
declaraţiei privind venitul realizat prevăzute la art. 83, pentru
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
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(2) În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină
pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor
prevăzute la art. 2S^18 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute
la art. 2S^22 alin. (2) şi (3). [...]

(4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate se realizează prin decizia de
impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate
cu titlu de plăţi anticipate.

(5) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art.
2S^24 alin. (3).

Art. 2S^18 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor
sociale

(3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt
următoarele:

[...]
b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;”.
Faţă de cadrul legal invocat se reţine că, în cazul

contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente se
datorează obligaţii anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, determinate pe baza declaraţiei privind venitul realizat,
acestea fiind stabilite de organul fiscal prin decizia de impunere anuală,
pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi
anticipate.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 938/2013 a fost aprobat formularul 630 "Decizie de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate".

Din analiza formularului 630 "Decizie de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" rezultă că
la Capitolul II "Determinarea contribuției de asigurări sociale de
sănătate" pct. 3 sunt evidenţiate obligaţiile privind plăţile anticipate,
respectiv acele obligaţii stabilite prin acte administrative fiscale.

Prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de
impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și
obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul
2013 nr. X, organul fiscal a stabilit în sarcina petentei plăți anticipate cu
titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei.

Conform dispoziţiilor art. 2S^22, art. 2S^25, art. 2S^27 şi art.
2S^28 din Codul fiscal, organul fiscal a procedat la determinarea
contribuţiei sociale de sănătate anuală prin aplicarea cotei de 5,5%
asupra venitului realizat din activităţi independente în anul 2013 de S lei,
întocmind în acest sens Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X, prin care a
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stabilit în sarcina contribuabilului o contribuţie totală datorată de S lei şi
ţinând cont de obligaţiile privind plăţile anticipate în sumă de S
lei(contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită de organul fiscal)
a stabilit diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus, în sumă de S lei.

Referitor la susţinerea contestatoarei că a achitat contribuţia de
asigurări sociale de sănătate aferentă anului 2013, nu poate fi reţinută
în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, deoarece obiectul cauzei îl
constituie legalitatea emiterii Deciziei de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013 nr. X
prin care s-a stabilit o diferenţă de contribuţii rezultate din regularizarea
anuală în sumă de S lei şi nu plăţile efectuate în contul contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate.

Regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorată se realizează prin compararea obligaţiei datorate (S lei) cu
obligaţia privind plăţile anticipate (S lei) şi nu cu plăţile efectuate.

Eventualele neclarităţi privind sumele de plată stabilite de
organul fiscal prin Decizii de impunere şi plăţile efectuate de contribuabil
în contul acestor sume, pot fi clarificate prin punctajul efectuat între
evidenţa şi documentele contribuabilului şi Situaţia analitică debite plăţi
solduri a unităţii fiscale.

Faţă de cele mai sus prezentate, rezultă că în mod corect și
legal a fost emisă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X prin care
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași a stabilit diferenţe de
contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea
anuală stabilite în plus, în sumă de S lei, drept pentru care, contestaţia
d-nei X, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, în conformitate cu
prevederile art. 279 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conform
căruia:

„(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate
sau în parte, ori respinsă”,
coroborate cu prevederile pct. 11.1 lit a) din Instrucţiunile pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015, astfel:

„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi

de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să
modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; [....].”

C. Cu privire la solicitarea suspendării „efectelor actului
administrativ până la soluționarea definitivă a prezentei
contestații”.
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Cauza supusă soluţionării este dacă Serviciul soluţionare
contestaţii 1 din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor
Publice Iași se poate învesti cu soluţionarea acestui capăt de
cerere, în condiţiile în care cererea de suspendare a executării
actelor administrative fiscale nu se află în competenţa sa materială
de soluţionare.

În fapt, prin contestaţia formulată, d-na X a solicitat şi
„suspendarea efectelor actului administrativ până la soluționarea
definitivă a prezentei contestații”, respectiv suspendarea executării
Deciziei de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de
asigurări sociale pentru anul 2013 nr. X/ 27.08.2018, emisă de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, pentru suma de S lei
reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate.

În drept, prevederile art. 235 şi art. 278 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, precizează:

„Art. 235 Suspendarea executării silite în cazul depunerii
unei scrisori de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie

(1) În cazul contestațiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale prin care se stabilesc creanțe fiscale, potrivit
prezentului cod, inclusiv pe timpul soluționării acțiunii în
contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu
începe pentru obligațiile fiscale contestate dacă debitorul depune
la organul fiscal competent o scrisoare de garanție/poliță de
asigurare de garanție la nivelul obligațiilor fiscale contestate şi
neachitate la data depunerii garanției. Valabilitatea scrisorii de
garanție/poliței de asigurare de garanție trebuie să fie de minimum
6 luni de la data emiterii.

Art. 278 Suspendarea executării actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de

atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.
(2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere

dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului
administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda
executarea, dacă se depune o cauţiune, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000

lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte

1.000.000 lei;



www.anaf.ro

Exemplarul 2/4
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 10 o 13

e) 1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în
bani.

(3) În cazul suspendării executării actului administrativ
fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate
efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la
încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul
de atestare fiscală. Aceste efecte privesc atât obligaţiile fiscale
principale individualizate în actul administrativ suspendat la
executare, cât şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora,
chiar dacă aceste obligaţii fiscale accesorii sunt individualizate în
acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 173 şi ale art. 181, în
cazul în care instanţa judecătorească de contencios administrativ
admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a
executării actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se
datorează penalităţi de întârziere sau penalităţi de nedeclarare pe
perioada suspendării. În cazul creanţelor administrate de organul
fiscal local, pe perioada suspendării se datorează majorări de
întârziere de 0,5% pe lună sau pe fracţiune de lună, reprezentând
echivalentul prejudiciului.

(5) Suspendarea executării actului administrativ fiscal
dispusă potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, încetează de drept şi fără nicio formalitate
dacă acţiunea în anularea actului administrativ fiscal nu a fost
introdusă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de
soluţionare a contestaţiei.

(6) În cazul în care s-a formulat o cerere de suspendare a
actului administrativ fiscal în temeiul art. 14 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, iar cauţiunea prevăzută la alin. (2) este deja
consemnată la dispoziţia instanţei, nu este necesară consemnarea
unei noi cauţiuni în situaţia în care se solicită suspendarea actului
administrativ fiscal în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca, la data
pronunţării asupra cererii de suspendare în temeiul art. 15 din
Legea nr. 554/2004, cauţiunea să fie consemnată efectiv la
dispoziţia instanţei.”

În speţă sunt incidente şi prevederile art. 7 şi art. 14 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit căruia:

„Art. 7 Procedura prealabilă
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios

administrativ competente, persoana care se consideră vătămată
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într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act
administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în
tot sau în parte, a acestuia.[…]

Art. 14 Suspendarea executării actului
(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei

pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii
publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare,
persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să
dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral
până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana
vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60
de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.
[…]

(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este
executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5
zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare”.

În speţă devin incidente prevederile art. 272 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora:

„Art. 272 Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere,

a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a
deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii
fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere,
precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de
către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a
căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii sunt
competente pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de

până la 3 milioane lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care

competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5);

d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a
contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a
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contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale
finanţelor.[...]”.

Având în vedere dispoziţiile legale de mai sus, rezultă că
solicitarea contestatoarei, de suspendare a executării Deciziei de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2013 nr. X pentru suma de S lei reprezentând diferenţe
de contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea
anuală stabilite în plus, intră fie sub incidenţa prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, fie sub incidenţa
dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Iași nu se poate învesti cu soluţionarea
acestui capăt de cerere.

Prin urmare, cu privire la acest capăt de cerere, se va constata
necompetenţa materială a Serviciului Soluţionare Contestaţii 1 din
cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.

Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 273
şi art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, Directorul General al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE:

1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de
d-na X împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X, emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași pentru suma de S lei
reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus.

2. Constată necompetenţa materială a Serviciului
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Iași, cu privire la solicitarea privind suspendarea
executării Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr. X, emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iași.
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În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei,
este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare la
Tribunalul Iași.


