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DECIZIA NR. 10185/18.04.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

d-l X, JUD. VASLUI, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, Serviciul

Fiscal Municipal Bârlad,
sub nr. X/06.09.2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Vaslui, Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, prin Adresa nr.
X/02.10.2018, înregistrată la instituţia noastră sub nr. X/15.10.2018, cu privire la
contestaţia formulată de d-l X, domiciliat în mun. Bârlad, str. X, nr. X, bl. X, sc.
X, ap. X, jud. Vaslui, cod numeric personal X.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr.
X/26.07.2018, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui,
Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, pentru suma de S lei reprezentând diferenţe
de contribuţii rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus.

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 01.08.2018, iar
contestaţia a fost depusă în data de 06.09.2018, la Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui,
Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, unde a fost înregistrată sub nr. X.

Având în vedere 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
completările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 este învestită să se
pronunţe asupra contestaţiei.

I. D-l X formulează contestaţie împotriva Deciziei de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr.
X/26.07.2018, solicitând anularea deciziei.

Petentul precizează faptul că nu a încasat venituri din dividende și nici
venituri de natură salarială de la S.C. X S.R.L. București, CUI X și ca urmare nu
datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate.
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Totodată precizează faptul că nu cunoaște această societate, nu a fost
asociat și nu a avut nicio tangență cu aceasta.

Contestatorul menţionează faptul că în anul 2013 a fost salariat la altă
societate, iar pentru veniturile din salarii au fost reținute contribuțiile legale, iar
conform legilor în vigoare în acea perioadă nu datorează contribuții.

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vaslui, Serviciul Fiscal Municipal Bârlad a emis Decizia de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013 nr.
X/26.07.2018, prin care în temeiul prevederile art. 296^22, art. 296^25, art.
296^27 şi art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, a stabilit în sarcina d-lui 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 organului fiscal, motivaţiile contribuabilului şi actele
normative în vigoare pe perioada supusă impunerii se reţin următoarele:

Referitor la diferenţele de contribuţii de asigurări sociale de
sănătate rezultate din regularizarea anuală, în sumă de S lei, aferente
veniturilor din dividende obţinute în anul 2013 de d-l X, de la S.C. X S.R.L.,
cauza supusă soluţionării este dacă acesta, datorează această sumă, în
condiţiile în care, potrivit Procesului verbal nr. X/15.04.2019, încheiat de
organul de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice,
urmare a controlului inopinat la S.C. X S.R.L. Bucureşti, reprezentantul
legal al societăţii a declarat faptul că petentul nu a obţinut niciodată
dividende de la societate şi dintr-o eroare de redactare la completarea
declaraţiei informativă privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit a fost trecut codul
numeric personal al acestuia în declaraţie.

În fapt, prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013 nr. X/ 26.07.2018, contestată,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, Serviciul Fiscal Municipal
Bârlad a stabilit în sarcina contribuabilului, diferenţe de contribuţii de asigurări
sociale de sănătate 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) S lei;
- obligaţii privind plăţile anticipate S lei;
- diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală S lei;

stabilite în plus (rd.2-rd.3).
Potrivit bazei de date a organului fiscal, în anul 2013 d-l X a obținut

venituri din dividende în sumă de S lei, declarate de S.C. X S.R.L. București,
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prin Declaraţia 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile
realizate, pe beneficiari de venit nr. INTERNT-X-2014/28.02.2014.

Totodată, din baza de date a organului fiscal a fost extrasă situația
„Informații privind contribuțiile sociale și venit conform datelor declarate în D112”,
din care rezultă următoarele:

- în perioada ianuarie-septembrie 2013 a obținut venituri din salarii
declarate de S.C. X S.R.L., pentru care s-au reținut contribuțiile de asigurări
sociale de sănătate;

- în luna decembrie 2013 a obținut venituri din salarii declarate de S.C.
X S.R.L. pentru care s-au reținut contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Organul fiscal a constatat faptul că d-l X, a obţinut în anul 2013 venituri
din salarii numai în perioada ianuarie – septembrie 2013 şi în luna decembrie
2013 şi întrucât în această perioadă a obţinut şi venituri din investiţii, acesta a
calculat contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din
investiţii numai pentru lunile octombrie – noiembrie 2013 când nu a obţinut
venituri din salarii (venituri din investiţii S lei : 12 luni = S lei x 2 luni = S lei).

Petentul precizează faptul că nu a încasat venituri din dividende și nici
venituri de natură salarială de la S.C. X S.R.L. București, CUI X, nu cunoaște
această societate, nu a fost asociat și nu a avut nicio tangență cu aceasta și ca
urmare nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate.

În drept, potrivit prevederilor art. 65, art. 296^27, art. 296^28, art.
296^29 şi art. 296^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31.12.2013:

„ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii
(1) Veniturile din investiţii cuprind:
a) dividende;[...]
ART. 296^27 Contribuabilii
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de

către persoanele care realizează venituri din:
[...];
b) investiţii;
(2) Persoanele care nu 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. 296^21 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)
au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra
veniturilor prevăzute la alin. (1).

ART. 296^28 Stabilirea contribuţiei
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art.

296^27 alin. (1) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de
impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

[...]
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b) declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din
tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare, în cazul societăţilor închise;

c) declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit;[…]

ART. 296^29 Baza de calcul
[...]
(2) Pentru veniturile din investiţii, astfel cum sunt menţionate la

art. 65, baza de calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 66.[...]
Art. 296^18 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;”.
Conform prevederilor legale, contribuţia de asigurări sociale de

sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din
investiţii.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul
fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din
declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit, în speţa de faţă în baza Declaraţiei 205 privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit nr. INTERNT-X-
2014/28.02.2014 depusă de S.C. X S.R.L. București.

Întrucât petentul susține că nu a încasat dividende de la S.C. X S.R.L.
București, nu a fost și nu este asociat la această societate și nu a avut nicio
tangență cu aceasta, organul de soluţionare competent, cu Adresa nr.
X/15.11.2018, a solicitat S.C. X S.R.L. București să comunice dacă informaţiile
declarate prin Declaraţia 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/
pierderile realizate, pe beneficiari de venit Anul 2013, rectificativă, înregistrată la
organul fiscal sub nr. INTERNT-X-2014/28.02.2014, sunt corecte şi dacă d-l X,
cod numeric personal X, a obţinut venituri din dividende de la societate.

Adresa nr. X/15.11.2018 a fost transmisă prin poştă societăţii, de două
ori, oficiul poştal returnând adresa în data de 03.12.2018 şi 14.01.2019 cu
menţiunea „Expirat, neprezentat”.

Totodată, prin Adresa nr. X/28.12.2018, organul de soluţionare a
solicitat Administraţiei Sector 6 a Finanţelor Publice din cadrul Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, să dispună verificarea celor
declarate de S.C. X S.R.L. București prin Declaraţia 205 privind impozitul reţinut
la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit Anul 2013,
rectificativă, înregistrată la organul fiscal sub nr. INTERNT-X-2014/28.02.2014,
în sensul realităţii veniturilor realizate sau nu de d-l X, cod numeric personal X.

Prin Adresa nr. MBSG-AIF- X/16.04.2019, transmisă pe e-mail şi
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
X/16.04.2019, organul de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 6 a Finanţelor
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Publice – Activitatea de Inspecţie Fiscală, Serviciul de Inspecţie Fiscală
Persoane Juridice, a transmis Procesul verbal nr. X/15.04.2019 şi Dispoziţia
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. X/ 15.04.2019,
încheiate ca urmare a controlului inopinat la S.C. X S.R.L. București.

Prin Procesul verbal nr. X/15.04.2019 organul de inspecţie fiscală a
consemnat faptul că reprezentantul legal al S.C. X S.R.L. București a declarat
faptul că „dl. X CNP X nu a obţinut niciodată dividende de la societatea noastră.
Nu cunoaştem această persoană. Referitor la faptul că acesta figurează cu
venituri din dividende este o eroare de redactare a CNP-ului dânsului, în sensul
că atunci când contabilul a trimis declaraţia 205 a redactat greşit CNP-ul
asociatului X”.

Astfel, din Procesul verbal nr. X/15.04.2019, se reţine faptul că în anul
2013, veniturile din investiţii în sumă de S lei au fost obţinute de d-l X, cu
domiciliul în jud. Călăraşi, asociat şi administrator al S.C. X S.R.L. București.

Ca urmare, prin Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de
inspecţie fiscală nr. X/15.04.2019, organul de inspecţie fiscală a dispus ca S.C.
X S.R.L. București, să depună declaraţia informativă privind impozitul reţinut la
sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit – rectificativă.

Având în vedere constatările organului de soluționare, documentele
aflate la dosarul cauzei, precum şi constatările organului de inspecţie fiscală din
cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia
Sector 6 a Finanţelor Publice – Activitatea de Inspecţie Fiscală, Serviciul de
Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, din Procesul verbal nr. X/15.04.2019
încheiat în urma controlului inopinat la S.C. X S.R.L. București, în sensul că
veniturile nu aparţin d-lui X, în temeiul prevederilor art. 279 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora:

„(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în
parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea
totală sau parţială a actului atacat”,
urmează să se admită contestaţia şi să se anuleze Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2013
nr. X/26.07.2018 pentru sumă de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală.

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:
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Admiterea contestaţiei formulate de d-l X și anularea Deciziei de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Anul 2013 nr. X/ 26.07.2018, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Vaslui, Serviciul Fiscal Municipal Bârlad pentru suma de S lei
reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate
din regularizarea anuală stabilite în plus.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul
căilor administrative de atac.

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

DIRECTOR GENERAL

ŞEF SERVICIU
SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 1

ÎNTOCMIT


