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 Decizia nr. XX.2018
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

XX, înregistrat� la D.G.R.F.P. Brasov sub nr.  XX.2018

Direc�ia General�  Regional�  a Finan�elor Publice Bra�ov a fost sesizat�  de c�tre
A.J.F.P. Alba, prin adresa nr. XX.2018, înregistrat� la D.G.R.F.P. Brasov sub nr. XX.2018 cu
privire la contesta�ia formulat� de XX - C.N.P. XX, având domiciliul în Localitatea XX nr. XX ,
bl. XX, ap. XX,  jud. XX.

Contesta�ia  a  fost  formulat�  împotriva  Deciziei  privind  stabilirea  din  oficiu   a
contribu�iei de asigur�ri sociale pentru anul 2015 nr.  XX.2017, emis� de A.J.F.P.  Alba, �i
prive�te suma de XX lei reprezentând  obliga�ii de plat� cu titlu de contribu�ii sociale.

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 270 alin. (1) din Legea
nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedur�  fiscal�,  stabilit  în  raport  de  data  primirii  sub
semn�tur�  a  Deciziei  de impunere privind  privind stabilirea din oficiu   a contribu�iei  de
asigur�ri sociale pentru anul 2015 nr. XX.2017, conform confirm�rii de primire existente la
dosarul cauzei, respectiv data de XX.2018, �i data înregistr�rii contesta�iei la A.J.F.P. Alba,
respectiv data de XX.2018, a�a cum rezult� din �tampila aplicat� pe contesta�ie .

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 268, art. 269,
art. 270 �i art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur� fiscal�, D.G.R.F.P.
Bra�ov  prin  Serviciul  Solu�ionare  Contesta�ii  1,  este  investit�  s�  solu�ioneze  pe  fond
contesta�ia.

I.  XX contest�  Decizia  de impunere privind pl��ile  privind stabilirea  din  oficiu   a
contribu�iei de asigur�ri sociale pentru anul 2015 nr. XX.2017, emis� de A.J.F.P.  Alba, prin
care organele fiscale au calculat contribu�ii  sociale pentru anul 2015 în sum� de  XX lei,

�motivând c�  nu a fost instiintata  despre aceasta la data când a depus Declara ia 600
pentru anul 2017 când a pl�tit amenda pentru nedepunerea acestei Declaratii în termenul
stabilit.

II.  Organele fiscale din cadrul  A.J.F.P. Alba  au emis pe numele contribuabilei  XX,
Decizia de impunere privind stabilirea din oficiu  a contribu�iei de asigur�ri sociale pentru
anul 2015 nr. XX.2017, prin care au stabilit in sarcina contribuabilei obliga�ii de plata cu titlu
de contribu�ii de asigur�ri sociale în suma de XX lei pentru anul 2015.

III.  Luând  în  considerare  constat�rile  organului  fiscal,  sus�inerile  petentei,
documentele aflate la dosarul cauzei precum �i prevederile actelor normative în vigoare în
perioada supusa verific�rii se re�in urm�toarele:

Cauza supusa solu�ion�rii  D.G.R.F.P. Brasov, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii,
este s� se pronun�e dac� organul fiscal a stabilit în mod legal în sarcina contribuabilei  XX
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obliga�ii cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale aferente anului 2015, in suma de XX lei, în
�condi�iile în care a realizat activit� i independente fiind impozitata la norma de venit.

In fapt, prin Decizia de impunere privind stabilirea din oficiu  a contribu�iei de asigur�ri
sociale pentru anul 2015 nr. XX.2017, organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Alba au stabilit in

�sarcina contribuabilei obliga ii de plata cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale în suma de
XX lei, în baza art. 296^24  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal �i  a  Declara�iei
privind venitul estimat pe baza normei  de venit  pe anul 2015 nr. XX.2015.

XX contest�   Decizia  de  impunere  privind  stabilirea  din  oficiu   a  contribu�iei  de
asigur�ri sociale pentru anul 2015 pentru anul 2015 nr.  XX.2017, emis� de A.J.F.P.  Alba,
prin  care  organele  fiscale  au  stabilit  din  oficiu  contributii  de  asigurari  sociale  pentru
persoane fizice pe anul 2015 în sarcina contribuabilei   în sum� de XX lei, motivând c� nu a
fost instiintata pentru nedepunerea în termen a formularului  600 ,, Declaratiei privind venitul
asigurat la sistemul public de pensii”, pentru perioada 2015.

In drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile
ulterioare, in vigoare in anul 2014, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Codului
Fiscal:

Codul fiscal:
“Art.  296^21 -  (1)  Urm�toarele  persoane  au  calitatea  de  contribuabil  Ia  sistemul

public  de pensii  si  la  cel  de  asigur�ri  sociale  de  sanatate,  cu  respectarea prevederilor
instrumentelor juridice interna�ionale la care România este parte, dup� caz: (...)

c)  persoanele  cu  statut  de  persoan�  fizic�  autorizat�  s�  desf��oare  activit��i
economice; (...)

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

“Art. 296^22 � Baza de calcul
(1) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale pentru persoanele prev�zute

la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din
câ�tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat �i
nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câ�tig; contribuabilii al c�ror venit r�mas
dup� deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realiz�rii acestui
venit,  respectiv valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, raportat la cele 12 luni ale
anului, este sub nivelul minim men�ionat, nu datoreaz� contribu�ie de asigur�ri sociale.”

Norme metodologice:
“32. Venitul declarat de contribuabilii prev�zu�i la art 296^21 alin. (1) lit. a) -e) din Codul

fiscal reprezint� un venit ales de c�tre ace�tia, cuprins între 35% din câ�tigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat �i echivalentul a de 5 ori
acest câ�tig.

încadrarea în categoria persoanelor obligate s� se asigure se face în func�ie de:
- valoarea lunar� a normelor de venit, ob�inut� prin raportarea normelor anuale de venit

la cele 12 luni ale anului dup� aplicarea corec�iilor prev�zute la art. 49 din Codul fiscal, în
cazul contribuabililor care desf��oar� activit��i impuse pe baz� de norme de venit."
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Codul fiscal:
“Art. 296^23 Excep�ii specifice
(1) Persoanele care realizeaz� venituri din activit��i agricole, silvicultur�, piscicultur�

prev�zute la art. 71 alin. (1), (2) �i (5), venituri din cedarea folosin�ei bunurilor prev�zute la
art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului IV^1, care
nu genereaz� o persoan� juridic�, precum �i cele care realizeaz� venituri din asocierile f�r�
personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e) nu datoreaz� contribu�ie de asigur�ri sociale.

(4) Persoanele care realizeaz� venituri din salarii sau asimilate salariilor �i orice alte
venituri din desf��urarea unei activit��i dependente, venituri din pensii �i venituri sub forma
indemniza�iilor de �omaj, asigurate în sistemul public de pensii,  persoanele asigurate în
sisteme proprii  de asigur�ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au
obliga�ia asigur�rii în sistemul public de pensii, precum �i persoanele care au calitatea de
pensionari  ai  acestor  sisteme,  nu  datoreaz�  contribu�ia  de  asigur�ri  sociale  pentru
veniturile ob�inute ca urmare a încadr�rii în una sau mai multe dintre situa�iile prev�zute la
art. 296^21 alin. (1).

      Art. 296^24    Pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale
    (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e), h) �i i), cu excep�ia

celor care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obliga�i s� efectueze în
cursul anului pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale.

    (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.

    (5) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datoreaz� contribu�ii sociale
individuale în cursul anului, sub forma pl��ilor anticipate, pl�titorii de venituri având obliga�ia
calcul�rii, re�inerii �i vir�rii sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 �i 34,
dup� caz.

Art. 296^25 Declararea, definitivarea �i plata contribu�iilor sociale
(1) Declararea veniturilor care reprezint� baza lunar� de calcul al contribu�iilor sociale

se realizeaz� prin  depunerea unei declara�ii  privind venitul asigurat la sistemul public de
pensii,  precum �i  a declara�iei  de venit  estimat/norma de venit prev�zut�  la art.  81 �i  a
declara�iei privind venitul realizat prev�zut� la art. 83, pentru contribu�ia de asigur�ri sociale
de s�n�tate. (...)

(5) Obliga�iile anuale de plat� a contribu�iei de asigur�ri sociale sunt cele stabilite prin
decizia de impunere prev�zut� la art. 296A24 alin. (3).

(6)  Plata  contribu�iei  de  asigur�ri  sociale  de  s�n�tate  stabilit�  prin  decizia  de
impunere anual� se efectueaz� în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii
deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaz� sau se restituie potrivit prevederilor
Codului de procedur� fiscal�.

(7) Modelul, con�inutul, modalitatea de depunere �i de gestionare a declara�iei privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii prev�zut� la alin. (1) se aprob� prin ordin comun
al  pre�edintelui  Agen�iei  Na�ionale  de  Administrare  Fiscal�  �i  al  pre�edintelui  Casei
Na�ionale de Pensii Publice.”

Art. 296^26   Cotele de contribu�ie
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(1)  Cotele  de  contribu�ie  pentru  contribuabilii  prev�zu�i  la  art.  296^21  sunt  cele
prev�zute la art. 296^18 alin. (3), respectiv:

a) cota integral�, pentru contribu�ia de asigur�ri sociale, corespunz�toare condi�iilor
normale de munc�, potrivit legii; (...)

Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale (...)
(3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele:
a) pentru contribu�ia de asigur�ri sociale: (...)
 a^1) 26,3% pentru condi�ii  normale de munc�,  din care 10,5% pentru contribu�ia

individual� �i 15,8% pentru contribu�ia datorat� de angajator;”

Fata de cadrul  legal  invocat se retine ca,  in cazul  contribuabililor  care realizeaz�
venituri  dintr-o activitate independenta,   în spe��  venituri  din „comert  cu amanuntul  prin

�standuri, chioscuri i piete al altor produse”, cod CAEN XX, impozitat pe norma de venit se
datoreaza contribu�ii de asigur�ri sociale,  sub form� de pl��i anticipate efectuate în cursul
anului, acestea fiind stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, luând ca baza de
calcul venitul declarat/norma de venit, care nu poate fi mai mic de 35% din câ�tigul salariat
mediu brut utilizat  la fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat �i nici mai mare
decât echivalentul a de 5 ori acest câ�tig.

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) din Codul fiscal, 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.

De asemenea, contribuabilii care desfasoara activit��i impuse pe baz� de norme de
venit, iar valoarea anuala a normei de venit este sub plafonul minim prev�zut de lege, nu
sunt obliga�i sa se asigure si nu datoreaza contribu�ie de asigurari sociale. 

Potrivit Ordinului nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, con�inutului, modalit��ii de
depunere �i de gestionare a "Declara�iei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii':

“Art.  1.  -  Se  aprob�  modelul  �i  con�inutul  formularului  "Declara�ie  privind  venitul
asigurat ia sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03, prev�zut în anexa nr. 1.

Art. 4. - instruc�iunile de gestionare a formularului prev�zut la art. 1 sunt prev�zute în
anexa nr. 3.

INSTRUC�IUNI DE COMPLETARE a formularului "Declara�ie privind venitul asigurat
ia sistemul public de pensii' cod 14.13.03.03

1.Depunerea declara�iei
în conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (Codul fiscal), declara�ia se completeaz� �i
se  depune de c�tre  persoanele  care  au  calitatea  de  contribuabili  la  sistemul  public  de
pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice interna�ionale la care România-
este parte, dup� caz, respectiv:

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

comerciale; (...) .
Capitolul III - Venit baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale
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Venitul baz�  de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din
câ�tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat �i
nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câ�tig.

Pentru  persoanele  care  devin  contribuabili  la  sistemul  public  de  pensii  în  cursul
anului fiscal, rubrica “venit baz� de calcul" se completeaz� începând cu luna pentru care se
datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale.

INSTRUC�IUNI DE GESTIONARE a formularului "Declara�ie privind venitul asigurat
la sistemul public de pensii" cod 14.13.03.03

1. În conformitate cu prevederile art.  296^25 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, declararea veniturilor care reprezint�
baza  lunar�  de  calcul  al  contribu�iilor  sociale  se  realizeaz�  prin  depunerea  de  c�tre
contribuabil  a  formularului  600  "Declara�ie  privind  venitul  asigurat  la  sistemul  public  de
pensii" la organul fiscal competent.

Conform prevederilor legale men�ionate mai sus, formularul 600 pentru declararea
bazei de calcul a CAS trebuie depus de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati
economice.

Declararea  veniturilor  care  reprezint�  baza  lunara  de  calcul  a  contribu�iilor  de
asigur�ri sociale (pensii) se realizeaz� prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei
Declara�ii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600), introdus prin
Ordinul ANAF nr. 874/2012.

In  baza declara�iei  600 depusa organul  fiscal  emite  decizia  de  impunere in  care
stabile�te contribu�ia sociala anuala datorata si termenele de plata.

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei, rezulta urm�toarele:
- la data de  XX.2015, contribuabila a înregistrat la organul fiscal sub nr.  XX, Declara�ia
privind  venitul  estimat/norma  de  venit  realizat  din  România  pe  anul  2015,  prin  care  a
declarat un venit  net anual în sum�  de  XX lei,  realizat din activit��i impuse pe baz�  de
norme de venit în anul 2015,

- potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2014 Legea bugetului asigur�rilor sociale de stat pe
anul  2015:  “Câ�tigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului  asigur�rilor
sociale de stat pe anul 2015 este de  XX lei.”  Astfel, în anul 2015, baza lunar�  de calcul
pentru CAS era de minum de XX lei/luna  ( XX lei x 35%), respectiv XX lei/an ( XX lei x 12
luni).

-  conform prevederilor  art.  296^22 �i  296^25  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul
Fiscal, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  pentru un venit realizat  peste
plafonul  minim  prev�zut  de  lege  (35  %  din  câ�tigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la
fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat) se depune declara�ia 600, respectiv
„Declara�ia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”,

- având în vedere c� prin Declara�ia nr. XX.2015 petenta a declarat un venit realizat
peste  plafonul  minim  prevazut  de  lege,  prin  adresa  nr.  XX.2017,  organele  fiscale  au
notificat-o pe  XX cu privire la obligativitatea depunerii formularului 600 „Declara�ie privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii”,
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- în data de  XX.2017,  XX a fost instiintata, conform confirmarii  postale de primire
�ata at�  la  dosarul  cauzei,  privind  nedepunerea  în  termen  a  declara�ia  600  „Declara�ie

privind venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru anul 2015”.

În acest context, în temeiul art. 296^24  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
organele fiscale au emis în mod legal Decizia privind stabilirea din oficiu a contribu�iei de
asigur�ri  sociale  pentru  persoane fizice  pe anul  2015  nr.  XX.2017,  prin  care au stabilit

�obliga ii de plata cu titlu de CAS în sum� de XX lei, aferente anului 2015, astfel:
XX lei x 26,3% = XX lei
XX lei x 12 luni = XX lei.

Nu poate fi retinut argumentul contestatarei cu privire la faptul c� nu a fost instiintata
cu privire la nedepunerea în termen a declara�ia 600 „Declara�ie privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii pentru anul 2015 deoarece:

� �-  organul  fiscal  a  în tiin at-o  pe  petenta  cu  privire  la  nedepunerea  în  termen  a
Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, prin adresa cu nr. XX.2017,
conform confirmarii postale de primire din data de XX.2017 anexata la dosarul cauzei;

- potrivit art. 107, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
rezulta ca, nedepunerea declaratiei, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, atrage
dup� sine stabilirea din oficiu a obligatiei de plata;

- A.J.F.P. Alba a emis Decizia de impunere privind stabilirea din oficiu a contribu�iei de
asigur�ri sociale pentru anul 2015 nr.  XX.2017 �, prin care s-au stabilit obliga ii de plata cu
titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale in suma de XX lei, conform Declaratiei privind norma
de venit privind veniturile realizate din Romania pe anul 2015 nr.  XX din data de XX.2015
depusa de petenta, respectiv norma de venit declarat în suma de XX lei, fiind peste pafonul
minim prev�zut de lege.

În spe�� sunt aplicabile prevederile pct.  11.1 din O.P.A.N.A.F. nr. 3741/2015 privind
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului  VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: “Contesta�ia poate fi respins� ca: a) neîntemeiat�, în
situa�ia în care argumentele de fapt �i  de drept prezentate în sus�inerea contesta�iei nu
sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat”.

În  consecin��,  având  în  vedere  prevederile  legale  invocate  mai  sus,  precum  �i
documentele existente la dosarul cauzei, în spe�� se vor aplica prevederile art. 279 alin. (1)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, potrivit c�ruia: (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în
parte, ori respins�”, �i se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de XX cu privire
la suma de XX lei  �reprezentând obliga ii de plata cu titlu de  contribu�ii de asigur�ri sociale
datorate pe anul 2015.

�Pentru considerentele aratate i în temeiul art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedur� Fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 

D E C I D E
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Respingea ca neîntemeiata a contesta�iei formulata de  XX  împotriva Deciziei privind
stabilirea din oficiu  a contribu�iei de asigur�ri sociale pentru anul 2015 nr. XX.2017, emis�
de A.J.F.P.  Alba, pentru suma de XX � lei reprezentând obliga ii de plata cu titlu de  contribu�ii
de asigur�ri sociale datorate pe anul 2015.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate fi
atacata la Tribunalul  Alba in termen de 6 luni de la data comunicarii,  in conformitate cu
prevederile Legii  contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.

 

7/7


