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Ministerul Finan�elor Publice 
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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 45/2013 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

X,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr. 9930/09.04.2013 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Miercurea Ciuc, prin adresa nr. 
X/09.04.2013, asupra contesta�iei formulat� de X, CNP X, cu domiciliul în X. 

 
Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 

pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, precum �i obliga�ii de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale 
pe anul 2013 nr.X/12.03.2013, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Miercurea Ciuc, pentru suma de X lei reprezentând pl��i anticipate cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate (denumit� în continuare CASS).  

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 (1) din 

Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 205, art. 209(1) �i art. 
207(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal� - republicat în 
M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

 
I. Contribuabilul X, prin contesta�ia depus� la Administra�ia 

Finan�elor Publice a Municipiului Miercurea Ciuc, înregistrat� sub 
nr.X/04.04.2013, contest� decizia de impunere sus men�ionat�, invocând 
urm�toarele motive: 

 
În principal contestatarul solicit� anularea Deciziei de impunere nr. 

X/12.03.2013 pentru motivul c� nu are calitate de asigurat, deci nu datoreaz� 
ex lege aceste contribu�ii �i nici Statul Român �i nici Casa Na�ional� nu îl poate 
obliga s� aib� calitatea de asigurat. 
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Contestatarul invoc� art.211 din Legea nr.95/2006, �i anume „Sunt 
asigura�i to�i cet��enii români cu domiciliul în �ar� […] �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”. În continuare precizeaz� c� nu a încheiat nici un 
contract, deci nu are calitatea de asigurat, motiv pentru care (î�i asum� riscul c� 
în caz de boal� va suporta cheltuielile medicale) nu i se poate impune 
contribu�ia contestat�. Mai mult, contribuabilul men�ioneaz� c� în loc de decizie 
de impunere, CNAS trebuia s�-i trimit� un model de contract �i s�-l invite la 
negociere. 

În drept î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile Legii nr.95/2006, a 
Legii nr.263/2010 �i art.296 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr.X/12.03.2013, Administra�ia 

Finan�elor Publice Miercurea Ciuc, a stabilit pl��ile anticipate cu titlu de CASS 
pe anul 2013, în temeiul art.82 �i art.296ˆ24 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, republicat�, în sum� total� de X lei. 

Din cuprinsul referatului privind punctul de vedere la solu�ionarea 
contesta�iei nr.X/09.04.2013, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Miercurea Ciuc, s-a rezultat c� contribuabilul X este înregistrat la organul fiscal 
cu venituri din profesii libere, cu determinarea venitului net în sistem real 
începând cu data de 1995. Având în vedere c� contribuabilul nu a depus 
declara�ia 220 privind veniturile estimate a le realiza în cursul anului 2012 �i 
2013, organul fiscal a emis din oficiu Decizia de pl��i anticipate, calculându-se 
un venit anual de X lei, baza de calcul fiind ultima declara�ie depus� la organul 
fiscal, prin care s-a declarat veniturile realizate în anul 2011.  

 
  III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele 
prezentate de contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada de impunere, se re�ine: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este ca Direc�ia general� a finan�elor 
publice, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, s� se pronun�e dac� 
organul fiscal în mod legal a stabilit contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate pe anul 2013, în condi�iile în care contestatarul se încadreaz�  în 
categoria contribuabililor pl�titori de contribu�ii la asigur�ri sociale de 
s�n�tate, realizând venituri din profesii libere.  

 
În fapt, contribuabilul X este înregistrat la organul fiscal cu venituri 

din profesii libere, cu determinarea venitului net în sistem real începând cu data 
de 1995. Având în vedere c� contribuabilul nu a depus declara�ia 220 privind 
veniturile estimate a le realiza în cursul anului 2012 �i 2013, �i nici declara�ia 
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200 cu veniturile realizate în cursul anului 2012, ca urmare organul fiscal a emis 
din oficiu Decizia de pl��i anticipate nr.X/12.03.2013, baza de calcul fiind luat 
venitul net declarat pe anul 2011 de X lei, stabilind CASS în sum� de X lei. 

Contribuabilul contest� decizia de impunere, dar se poate în�elege, 
c� de fapt sus�ine c� nu poate s� datoreze CASS întrucât nu are calitatea de 
asigurat, neavând un contract încheiat cu Casa de Asigur�ri de S�n�tate. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile OUG nr.125 din 27 decembrie 

2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
care la art. V. prevede: 
„(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�.” 

În enumerarea contribu�iilor sociale reglementate de Codul fiscal, la 
art.2, alin.2 sunt prev�zute: 

„(2) Contribu�iile sociale reglementate prin prezentul cod sunt 
urm�toarele: 

a) contribu�iile de asigur�ri sociale datorate bugetului asigur�rilor sociale 
de stat; 

b) contribu�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate bugetului 
Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate; 

c) contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de angajator bugetului Fondului na�ional unic de asigur�ri 
sociale de s�n�tate; 

d) contribu�iile asigur�rilor pentru �omaj datorate bugetului asigur�rilor 
pentru �omaj; 

e) contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
datorat� de angajator bugetului asigur�rilor sociale de stat; 

f) contribu�ia la Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale, 
datorat� de persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator potrivit 
art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea �i utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata crean�elor salariale, cu modific�rile ulterioare.” 

 
 Conform acestor modific�ri Codul fiscal la art.296ˆ21 prevede: 

„(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public 
de pensii �i la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea 
prevederilor instrumentelor juridice interna�ionale la care România este parte, 
dup� caz: 

a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
b) membrii întreprinderii familiale; 
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c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare 
activit��i economice; 

d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate 

intelectual�, la care impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din 
eviden�a contabil� în partid� simpl�; 

f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a 
impozitului pe venit, din activit��i de natura celor prev�zute la art. 52 alin. (1) �i 
din asocierile f�r� personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e); 

g) persoanele care realizeaz� venituri din activit��ile agricole prev�zute la 
art. 71 alin. (1); 

h) persoanele care realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la art. 71 
alin. (2) �i (5). 

(2) Persoanele prev�zute la alin. (1) datoreaz� contribu�ii sociale 
obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac� aceste venituri sunt impozabile 
potrivit titlului III.” 

 
 Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei s-a rezultat, c� 

organul fiscal a emis decizia de impunere în baza art.296ˆ24 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care prevede urm�toarele: 

„(1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) �i h) sunt 
obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii 
sociale. 

(2) În cazul contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, pl��ile 
anticipate prev�zute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, 
potrivit regulilor prev�zute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza 
declara�iei de venit estimat/norma de venit sau a declara�iei privind venitul 
realizat, dup� caz. În cazul contribu�iei de asigur�ri sociale, obliga�iile lunare de 
plat� se stabilesc pe baza venitului declarat, prev�zut la art. 296^22 alin. (1). 

 (3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri 
sociale pentru contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) se 
eviden�iaz� lunar, iar plata acestei contribu�ii se efectueaz� trimestrial, în 4 rate 
egale, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

(4)  În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate pentru contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - 
e) �i h) se eviden�iaz� lunar, iar plata se efectueaz� trimestrial, în 4 rate egale, 
pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.” 

 
Având în vedere cele precizate în cuprinsul prezentei decizii, se 

re�ine c� contestatarul se încadreaz� în categoria contribuabililor pl�titori de 
contribu�ii la asigur�ri sociale de s�n�tate (realizeaz� venituri din profesii 
libere), ca urmare organele fiscale în mod legal au calculat contribu�ia la 
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asigur�ri sociale de s�n�tate, motiv pentru care  în temeiul prevederilor art.216 
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare se va respinge contesta�ia ca 
neîntemeiat� pentru suma de X lei CASS. 

 
Nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 

argumentul contestatarului, c� nu are încheiat un contract de asigurare cu casa 
de asigur�ri de s�n�tate, cu invocarea prevederilor Legii 95/2006, având în 
vedere, c� în leg�tur� cu acest motiv, organul de solu�ionare a contesta�iei nu 
are competen�a material� de a se pronun�a. 
 
  Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 206, art. 209, art. 213 �i art. 216  din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se 
 

DECIDE 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
contribuabilul X împotriva Deciziei de impunere nr.X/12.03.2013, pentru suma 
de X lei reprezentând pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale 
de s�n�tate. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 luni 
de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,   

 


