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DECIZIA NR. 10057/14.02.2020
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

dl X, jud. Iaşi, CNP X înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi, Serviciul Registru Contribuabili şi Declaraţii Fiscale Persoane Fizice sub

nr.X şi ulterior la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub
nr.ISR_REG X

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Iaşi,
Serviciul Registru Contribuabili şi Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr.
X, înregistrată la instituţia noastră sub nr. ISR_REG X, cu privire la contestaţia
formulată de dl X, CNP X, cu domiciliul în loc. Iaşi, str. X nr.X, bl. X, sc. X, et.X, ap X,
jud. Iaşi.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X, emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, pentru suma de S lei reprezentând
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea
anuală stabilite în plus.

Contestaţia este semnată de către contestator, respectiv dl X.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 de 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 26.10.2019, prin poştă cu confirmare de primirec conform
Listei de solicitări pentru documente imprimate la UIR-confirmări/retururi, anexată la
dosarul cauzei, iar contestaţia a fost depusă în data de 20.11.2019 la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Registru Contribuabili şi Declaraţii
Fiscale Persoane Fizice, unde a fost înregistrată sub nr.X

Constatând că în speță sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 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. Dl X, jud. Iaşi, CNP X, prin contestaţia înregistrată la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi Serviciul Registru Contribuabili şi Declaraţii
Fiscale Persoane Fizice sub nr.X, contestă Decizia de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr. X, motivând că
prin adresa nr. X a solicitat "compensarea sumei de S lei din impozitul de S lei achitat
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în plus pentru anul 2014, cu plata anticipată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anul 2015."

Se precizează că anexează cererea de compensare înregistrată sub nr. X
precizând că nu a fost emisă notă de compensare.

În concluzie, dl X, jud. Iaşi, CNP X solicită admiterea contestaţiei.

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a emis Decizia de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul
2015 nr.X, 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, pentru veniturile realizate din activităţi independente în sumă de S lei şi
venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura
celor prevăzute la art.52, alin.(1) lit.b)-d) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art13 lit.e) din Codul fiscal, în sumă de S lei, a stabilit în sarcina dlui X,
jud. Iaşi, CNP X, contribuţie de asigurări sociale de sănătate în sumă totală de X lei
din care s-au scăzut obligaţiile privind plăţile anticipate în sumă de S lei, rezultând
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:

Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a emis corect Decizia
de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate anul 2015, în condiţiile în care la baza stabilirii diferenţelor de CASS
rezultate din regularizarea anuală au stat declaraţia privind veniturile realizate
în anul 2015 ”D.200” depusă de contestatară şi declaraţia D.205 depusă de
Tribunalul Iaşi, motivele invocate în susținerea cauzei nefiind de natura să
modifice decizia atacată.

În fapt, prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr. X, contestată, Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Iaşi a stabilit în baza prevederilor 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, în sarcina dlui X, jud. Iaşi, CNP X, diferenţe de contribuţii
rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de S lei, după cum
urmează:

- 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).

Dl X, jud. Iaşi, CNP X, prin contestaţia înregistrată la Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Iaşi Serviciul Registru Contribuabili şi Declaraţii Fiscale
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Persoane Fizice sub nr.X, contestă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr.X, precizând că, prin
adresa nr. X a solicitat "compensarea sumei de S lei din impozitul de S lei achitat în
plus pentru anul 2014, cu plata anticipată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru anul 2015", şi nu s-a emis nota de compensare.

În drept, potrivit art. 1, art. 2, art. 7 alin.(1) pct.4, art.46, art.52 alin.(1) lit.a),
art.82 alin.(1) art. 296^21, art. 296^22, art. 296^24 şi art. 296^25 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare
până la data de 31.12.2015:

”Art. 1 – (1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele
şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2, care constituie venituri la
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor
pentru şomaj şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, precizează
contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii
sociale, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde
procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea,
autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice,
instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a convenţiilor de evitare a dublei
impuneri.

(3) În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra
oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea
aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”.

”Art. 2 - (2) Contribuţiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt
următoarele:

[...]
b) contributiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului

national unic de asigurări sociale de sănătate;[...]”.
Art. 7 Definiţii ale termenilor comuni
(1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de

mai jos au următoarele semnificaţii:
(...)
4. activitate independentă - orice activitate desfăşurată cregularitate de

către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă;
[…].
Art. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile

din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale
contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum
şi din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din
exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant
fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori
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mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod
independent, în condiţiile legii.(...)

Art. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate
pentru unele venituri din activităţi independente

(1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte
entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a
calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți
anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
(...)
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi

extrajudiciară;
(...)
Art. 83 - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de

asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, venituri din activităţi agricole, 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 15 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

”Art. 296^21 - (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil 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:

[...]
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
(...)
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a

impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi
din asocierile fărăpersonalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e); [...]”.

”Art. 296^22 - (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. 296^21 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. 296^24 - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi h)
sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale.

(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate
prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor
prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit
estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. [...]

(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi h) se
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evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru”.

”Art. 296^25
(1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al

contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul
asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat/norma
de venit prevăzută la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la
art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

(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 cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit.
b^1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (2) şi (4^1).

(...)
(5) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt cele

stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24 alin. (3).”
”Art. 296^27 Contribuabilii
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către

persoanele care realizează venituri din:
(...)
e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.
(...)
(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor

menţionate la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai
mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară".

Din dispozițiile legale precizate reiese că, în cazul contribuției de asigurări
sociale de sănătate (CASS) datorată de contribuabilii care obțin venituri din activități
independente – activităţi din exercitarea profesieie de inginerie, procedura de
stabilire este similară celei aplicabile în materia impozitului pe venit și se bazează pe
aceleași informații/declarații ca și în cazul impozitului pe venit, respectiv:

- în cursul anului fiscal curent, pe baza declarației de venit estimat sau a
declarației privind venitul net realizat în anul precedent, organele fiscale stabilesc
obligații de plată anticipată impozit pe venit și CASS prin decizii de impunere plăți
anticipate, cu termene de plată trimestriale, pe care contribuabilii sunt obligați să le
achite până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru;

- după încheierea anului fiscal, pe baza declarației privind venitul realizat
aferent acelui an fiscal depusă de contribuabili, organele fiscale emit deciziile de
impunere anuală prin care stabilesc diferențele de regularizat impozit pe venit și
CASS (obligații aferente venitului net impozabil anual – obligații de plată anticipată),
care trebuie achitate de contribuabili în termen de 60 de zile de la comunicarea
deciziilor de impunere anual.

Totodată, din pevederile legale mai sus menţionate, se reţine că au calitatea
de contribuabil la sistemul public de asigurări sociale de sănătate şi persoanele care
realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi
de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e)
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Obligaţia calculării şi virării acestei contribuţii aferente veniturilor obţinute din
profesii libere şi aferente veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/
convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent,
reprezintă potrivit art. 52 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare revine plătitorilor de venituri, iar sumele sunt datorate de
către contribuabilii care au obţinut acele venituri, în speţă petenta, aşa după cum
rezultă şi din prevederile art. 296^24, art. 296^25, art. 296^27, art. 296^28 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile
la data de 31.12.2015.

In speță sunt incidente şi dispozițiile art. 153 alin.(1) şi (2) din Legea
nr.207/2015 privind Cod procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare
care prevede:

”Art. 153 Evidenţa creanţelor fiscale
(1) În scopul exercitării activităţii de colectare a creanţelor fiscale,

organul fiscal organizează, pentru fiecare contribuabil/plătitor, evidenţa
creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora. Evidenţa se organizează pe
baza titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor referitoare la stingerea creanţelor
fiscale.

(2) Contribuabilul/Plătitorul are acces la informaţiile din evidenţa
creanţelor fiscale, la cererea acestuia, adresată organului fiscal competent .”

Conform informaţiei preluate din conţinutul extrasului din baza de date a
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi pentru codul numeric personal X,
rezultă că:

◄Prin Declaraţia privind veniturile realizate din România pe anul 2015,
înregitrată la organul fiscal sub nr.X, anexată în copie la dosarul cauzei, dl X, jud.
Iaşi, CNP X declară că a realizat, în anul 2015, venituri din activităţi cadastrale în
sumă totală de S lei, din care cheltuieli deductibile în sumă de S lei rezultând un venit
net în sumă de S lei.

◄Prin formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă
şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" nr. INTERNET -X,
Tribunalul Iaşi, CUI X, declară că dl X, jud. Iaşi, CNP X a realizat în anul 2015
venituri din expertiză contabilă, tehnico-judiciară în sumă de S lei.

Urmare prelucrării declaratiilor privind venitul realizat pe anul 2015, organul
fiscal a emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pe anul 2015 nr. X, stabilind în baza prevederilor 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, în sarcina dlui X, jud. Iaşi, CNP X, diferenţe
de contribuţii rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de S lei,
după cum urmează:

- 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).
Sintetizând informaţiile de mai sus în raport de prevederile legale și de

susținerile contestatarului se rețin următoarele:
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- obligația anuală reprezentand CASS aferentă anului 2015 este în sumă de S
lei, pe baza venitului net anual impozabil realizat de contribuabil raportat la cele 12
luni ale anului conform art. 296^25 alin. (2) coroborat cu 296^22 alin. (2) din Codul
fiscal pentru a determina baza de calcul a CASS [adică, baza lunară: S lei : 12 luni
=S lei (S lei prin rotinjire) şi S lei: 12 luni = S lei (S lei prin rotunjire), baza totală fiind
Slei +S lei = S lei ], CASS (S x 5,5% x 12 luni +S 5,5% x 12 luni) = S lei.

-Prin Decizia de impunere nr. X privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată
cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2015, în baza art. 82 şi art 296^24
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
organul fiscal a stabilit în sarcina dlui X, jud. Iaşi, CNP X, plăţi anticipate privind
CASS în sumă totală de S lei , după cum urmează:

Termen de plată Plaţi anticipate
CASS

25.03.2015 S
25.06.2015 S
25.09.2015 S
25.12.2015 S

TOTAL S

Din obligația anuală de plată în sumă de S lei au fost scăzute obligațiile privind
plățile anticipate în sumă de S lei, rămânând de plată suma de S lei.

Ca atare, ţinând cont de faptul că prin ”obligații privind plățile anticipate” se
înteleg sumele datorate în baza unor titluri de creanță, emise și comunicate
contribuabililor și nicidecum plățile efective realizate de contribuabili pentru
stingerea acestor obligaţii, suma de S lei ce se regăseşte în decizie este corect
evidențiată.

Se reţine că prin adresa înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi sub nr. X, dl X, jud. Iaşi, CNP X a solicitat compensarea sumei de S lei
reprezentând impozit pe venit achitat în plus "cu suma de S lei plăţi anticipate
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015 ".

Prin adresa fără nr. anexată la dosarul cauzei, organul fiscal din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi precizează că "Cererea nr. X din
19.10.2015 a fost soluţionată conform soliciztării făcute. Astfel suma de X lei s-a
compensat astfel:

• S lei s-a compensat la CASS -regularizări-cod 460
• S lei s-a compensat la CASS obligatorii persoane fizice -cod 111
• S lei s-a compensat la CAS obligatorii persoane fizice -cod 112", ataşând

"Situaţia analitică debite plăţi solduri" an fiscal 2015, editată la data de 21.11.2019.
In ceea ce privește sumele achitate și invocate de contribuabil în susținerea

cauzei se reţine faptul că toate sumele achitate se regăsesc înscrise în evidenţa pe
plătitor organizată de organul fiscal pentru fiecare contribuabil în parte.

Se reține că evidența fiscală a oricărui contribuabil cuprinde două componente
distincte: pe de o parte, obligațiile fiscale datorate de contribuabil către bugetul
general consolidat al statului în baza titlurilor de creanță fiscală prin care se
stabilesc/din care rezultă aceste obligații, iar pe de altă parte, obligațiile fiscale
stinse/achitate prin plată, compensare, anulare etc. sau orice modalitate de stingere
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prevăzută de lege. În aceste condiții, plățile efective efectuate de contribuabil nu sunt
reflectate în titlul de creanță fiscală, ci doar în evidența fiscală, astfel că obligațiile
fiscale neachitate se stabilesc prin compararea sumelor stabilite ca datorate prin titlul
de creanță/decizia de impunere cu sumele achitate evidențiate.

În aceste condiții, faptul că domnul dl X, jud. Iaşi, CNP X, de bunăvoie și în
lipsa titlului de creanță, a solicitat compensarea sumei de S lei reprezentând impozit
pe venit achitat în plus "cu suma de S lei plăţi anticipate contribuţii de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2015 " nu înseamnă că organul fiscal nu mai trebuia
să emită decizia de impunere și să o comunice contribuabilului întrucât, în lipsa
titlului de creanță respectiv decizia de impunere, suma respectivă ar fi fost
achitată ca nedatorată, iar contribuabilul ar fi putut să solicite restituirea ei prin
invocarea prevederilor art. 168 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Suma de S lei apare în evidența fiscală personală a contribuabilului (situația
analitică debite-plăți-solduri) ca fiind achitată în data de 19.10.2015 (data cererii de
compensare, prin compensare) fără titlu, contribuabilul figurând cu sume achitate în
plus în lipsa titlului de creanță pentru diferența de CASS anul 2015, în timp ce
scadența diferenței de CASS în sumă de S lei a intervenit în anul 2019, la expirarea
termenului de 120 de zile de la data comunicării deciziei contestate.

De altfel, contribuabilii au acces la informațiile din evidența creanțelor fiscale,
evidențe ce se organizează pe baza titlurilor de creanță și a actelor referitoare la
stingerea creanțelor fiscale.

Invocarea de către contestatar a faptului că a solicitat compensarea sumei
achitate în plus la impozit pe venit cu plata anticipată a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2015 şi organul fiscal nu a emis notă de compensare,
nu poate fi reţinută în favoarea soluționării contestaţiei întrucât pe de-o parte
regularizarea aferentă anului 2015 a fost efectuată la data de 04.10.2019 prin decizia
ce face obiectul prezentei contestații, iar pe de altă parte viramentele (plățile) şi
compensarea sumelor se regăsesc înscrise în evidența pe plătitori.

Rezultă că organele fiscale din cadrul Administrației Judeţene a Finanțelor
Publice Iaşi au emis corect Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuției
de asigurări sociale de sănătate anul 2015 nr. X, prin care s-au stabilit diferente de
contribuţii rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de S lei, motiv
pentru care, contestația urmeaza a se respinge ca neîntemeiată pentru suma
contestată de S lei, 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; [....].”



Exemplarul 1/4
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

1
Data:13.02.2020, ora: 13

www.anaf.ro
9/9

Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 271 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:

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de dl X, jud. Iaşi, CNP X
împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate Anul 2015 nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi pentru suma de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări
sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus.

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


