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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

 
 

 DECIZIA nr. 521 din …2019  
                        privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

….din mun.. 
 

      
Cu adresa nr. …, înregistrată la Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor Publice 

Ploie şti sub nr. …, Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice …- Serviciul 
Registru Contribuabili Declaratii Fiscale PF a înaintat dosarul contestaŃiei formulată de 
d-nl … din .. judetul .., împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contributiei 
sociale de sanatate pentru anul 2015  nr. .. din .., act emis de AJFP ... 

 
D-nl  ..  are domiciliul în mun… judetul …,  şi are CNP …. 
 
Obiectul contesta Ńiei îl constituie suma de … lei,  reprezentând diferenŃe stabilite în plus 

la contribuŃiile de asigurări sociale de  sănătate  rezultate din regularizarea pentru anul 2015, 
conform Deciziei de impunere nr. ….  

 
 Organul de solu Ńionare a contesta Ńiei , constatând îndeplinirea prevederilor art. 269 şi 
art. 270 alin. (1), din TITLUL VIII – "SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale – al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv transmiterea contestaŃiei în termenul de 45 de zile de la 
comunicarea actului atacat ( comunicat în data de …), contestaŃie înregistrată la A.J.F.P. 
Prahova sub nr. …, precum şi încadrarea în cuantumul de până la 3.000.000 lei (potrivit art. 
272, alin. 2 din acelaşi act normativ) a sumei totale ce formează obiectul cauzei şi având în 
vedere art. 352, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu 
modificările şi completările ulterioare (în vigoare începând cu data de 01.01.2016), procedează 
în continuare la analiza pe fond a contestaŃiei. 

I.  Sus Ńinerile contestatarului sunt  urm ătoarele:  
,,  Subsemnatul […]  formulez: 
     CONTESTATIE 
 Impotriva Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei sociale de sanatate pentru anul 2015 

inregistrat sub nr. …  ( in continuare ,, Decizia”) , emisa de catre ANAF-DGFP PLoiesti AJFP Prahova ( in 
continuare ,, Autoritatea”). 

Prin Decizia mai sius mentionata, Autoritatea a dispus in sarcina subsemnatului plata sumei de … lei 
reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2015 rezultata ca urmare a regularizarii 
efectuate. 
 Autoritatea a mentionat ca in raport cu  baza de calcul – … lei […] subsemnatul , aveam obligatia de a 
achita contribuatii de asigurari sociale de sanatate in cuantum de … lei. Conform aceleiasi decizii, subsemnatul as 
fi achitat anticipat suma de … lei, ramanand de plata suma de … lei pana la data de …. 

Conform Deciziei de impunere anuala  pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pentru 
anul 2015, inregistrata sub nr. … venitul net anual impozabil ( baza de calcul) realizat in anul 2015 este de 78.751 
lei. Cu toate ca exista aceasta  neconcordanta minora intre cele doua sume, contributia de asigurari sociale de 
sanatate in cuantum de … lei este stabilita corect de catre Autoritate. 

In cursul anului 2015 am achitat direct la casieria Autoritatii urmatoarele sume reprezentand contributia de 
asigurari sociale de sanatate: 

-.. lei eliberandu-se chitanta seria …; 
- .. lei eliberandu-se chitanta seria …; 
-… lei eliberandu-se chitanta seria…. 
In aceste conditii, in cursul anului 2015 am efectuat plati anticipate reprezentand contribuatia de asigurari 

sociale de sanatate in cuantum de … lei. 
Raportat la suma stabilita de Autoriatate- … lei si a platilor efectuate anticipat in cursul anului 2015 – .. lei, 

apreciez ca ar trebui sa mai achit o diferenta de … lei pana la data de 30.06.2019. 
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Avand in vedere cele mai sus mentionate, precum si actele in dovedire pe  care le anexez prezentei 
contestatii, va solicit admiterea contestatiei , anularea deciziei si emiterea unei noi decizii care sa cuprinda sumele 
reale de plata pe care subsemnatul le am de achitat si care reprezinta contributia de asigurari sociale de sanatate 
aferenta anului 2015”. 

 
II. Prin Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2015 nr. …  A.J.F.P. … a stabilit în sarcina domnului … o contribuŃie de 
asigurări sociale de  sănătate  rezultate din regularizarea pentru anul 2015 stabilită în plus în 
sumă de … lei . 

 
 III. Din analiza documentelor anexate dosarului ca uzei şi având în vedere 

prevederile legale în vigoare în perioada analizat ă, au rezultat urm ătoarele: 
 
*A.J.F.P. Prahova a emis pentru domnul … Decizia de impunere anual ă pentru 

stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr. …din data de … prin 
care s-au stabilit diferenŃe de plată contribuŃie de asigurări sociale de sănătate în sumă de … 
lei .  

* Prin contestaŃia formulată, contribuabilul menŃionează că a efectuat în cursul anului 
2015 plăŃi anticipate reprezentând contribuŃie de asigurări sociale în sumă totală de … lei. 

 
În fapt, în baza DeclaraŃiei  privind veniturile realizate din Romania pe anul 2015 nr. …, 

organele fiscale din cadrul A.J.F.P. … au emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr. …din data de …, prin care au 
stabilit în sarcina contribuabilului …, următoarele: 

 - total baza de calcul:... lei; 
- total contribuŃie datorată: .. lei; 
- obligatii stabilite privind plătile anticipate: ... lei; 
- diferentă de CASS rezultată din regularizarea anuală:.. lei. 
 * În drept,  potrivit art. 1, art. 2, art. 296^21, art. 296^22, art. 296^24 si art. 296^25 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare în 
anul 2014: 
”Art. 1 – (1) Prezentul cod stabile şte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribu Ńiile sociale obligatorii 
prevăzute la art. 2, care constituie venituri la  bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul Fondului  naŃional unic de asigur ări sociale de s ănătate , bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul de 
garantare pentru plata creanŃelor salariale, precizeaz ă contribuabilii care  au obliga Ńia să plătească aceste 
impozite, taxe şi contribu Ńii sociale , precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde 
procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuŃii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul 
FinanŃelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucŃiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a 
convenŃiilor de evitare a dublei impuneri. 
(3) În materie fiscal ă, dispozi Ńiile prezentului cod prevaleaz ă asupra oric ăror prevederi din alte acte 
normative, în caz de conflict între acestea aplicân du-se dispozi Ńiile Codului fiscal ”. 
”Art. 2 - (2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunturmătoarele: 
[...] 
b) contributiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de 
sănătate;[...]”. 
”Art. 296^21 - (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de 
asigur ări sociale de s ănătate , cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaŃionale la care România 
este parte, după caz: 
[...] 
d) persoanele care realizeaz ă venituri din profesii libere; [...]”. 
ART. 52 
    ReŃinerea la surs ă a impozitului reprezentând pl ăŃi anticipate pentru unele venituri din activit ăŃi 
independente  
    (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entităŃi care au obligaŃia de a conduce 
evidenŃă contabilă au obligaŃia de a calcula, de a reŃine şi de a vira impozit prin reŃinere la sursă, reprezentând plăŃi 
anticipate, din veniturile plătite:    
    b) venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum 
şi a contractelor de agent. Fac excepŃie veniturile din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil obŃinute de contribuabilii care desfăşoară activităŃi economice în mod independent 
sau exercită profesii libere şi sunt înregistraŃi fiscal potrivit legislaŃiei în materie; 
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”Art. 296^22 - (2) Baza lunar ă de calcul al contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate datorate bugetului 
Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - 
e) este diferen Ńa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realiz ării acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contri bu Ńii 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 Ńară, dacă 
acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuŃia”. 
”Art. 296^24 - (1) Contribuabilii prevăzuŃi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi h) sunt obligaŃi să efectueze în cursul 
anului plăŃi anticipate cu titlu de contribuŃii sociale. 
(2) În cazul contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate, plăŃile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de 
organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraŃiei de 
venit estimat/norma de venit sau a declaraŃiei privind venitul realizat, după caz. [...] 
(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii 
prevăzuŃi la296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi h) se evidenŃiază 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 reprezint ă baza lunar ă de calcul al contribu Ńiilor sociale se 
realizeaz ă prin depunerea unei declaraŃii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a 
declara Ńiei de venit estimat/norma de venit prev ăzută la art. 81 şi a declara Ńiei privind venitul realizat 
prevăzută la art. 83, pentru contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate. 
(2) În cazul impunerii în sistem real, obliga Ńiile anuale de plat ă a contribu Ńiei de asigur ări sociale de 
sănătate se determin ă pe baza declara Ńiei 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) ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere 
prevăzută la art. 296^24 alin. (3). 
(6) Plata contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate stabilit ă prin decizia de impunere anual ă se 
efectueaz ă în termen de cel mult 60 de zile de la data comuni cării deciziei , iar sumele achitate în plus se 
compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală”. 

În materia declarării si impunerii veniturilor realizate de persoanele fizice care obtin 
venituri din activităti independente sunt incidente si prevederile art. 83 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare pentru anul fiscal 2014: 
”Art. 83 - (1) Contribuabilii care realizeaz ă, individual sau într-o form ă de asociere, venituri din activit ăŃi 
independente, venituri din cedarea folosinŃei bunurilor, venituri din activităŃi agricole, determinate în sistem real, 
au obligaŃia de a depune o declaraŃie 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. 
DeclaraŃia 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”. 

Din dispozitiile legale precizate reiese că, în cazul contributiei de asigurări sociale de 
sănătate (CASS) datorată de contribuabilii care obtin venituri din activităti independente – 
profesii libere, procedura de stabilire este similară celei aplicabile în materia impozitului pe venit 
si se bazează pe aceleasi informatii/declaratii ca si în cazul impozitului pe venit, respectiv: 

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

- după încheierea anului fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat aferent acelui 
an fiscal depusă de contribuabili, organele fiscale emit deciziile de impunere anual ă prin 
care stabilesc diferentele de regularizat impozit p e venit si CASS  (obligatii aferente 
venitului net impozabil anual – obligatii de plată anticipată), care trebuie achitate de contribuabili 
în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziilor de impunere anuala. 

La art. 85 alin.(1) din Codul de procedura fiscala aprobat prin O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala se prevede: 
„Art. 85 – (1) Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 

Conform art.. 296^28 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal valabil în anul 2015 
    Stabilirea contribu Ńiei  
    Contribu Ńia de asigur ări sociale de s ănătate  prevăzută la art. 296^27 alin. (1) se stabile şte de organul 
fiscal competent, prin decizia de impunere anual ă, pe baza informaŃiilor din declaraŃia privind venitul realizat 
sau din declaraŃia privind calcularea şi reŃinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza 
informaŃiilor din evidenŃa fiscală, după caz. 
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Prin O.P.A.N.A.F. nr. 938/2013 a fost aprobat formularul 630„Decizie de impunere 
anual ă pentru stabilirea contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate .” 

Din analiza formularului 630 rezulta că: 
-  la rd. 2 sunt evidentiate total contribuŃie datorată respectiv CASS;  
- la rd. 3 sunt evidentiate obligatiile privind platile anticipate, respectiv acele obligatii 

stabilite prin acte administrativ fiscale. 
Coroborand dispozitiile legale sus invocate rezulta ca în speta contul de asigurari sociale 

de sanatate se stabileste fie prin declaratia fiscala a contribuabilului, fie prin decizia emisa de 
organul fiscal, respectiv Decizie de impunere anual ă pentru stabilirea contribu Ńiei de 
asigur ări sociale de s ănătate.   

În cazul contribuabilului  ... din documentele existente la dosarul cauzei si din precizarile 
organului fiscal rezultă următoarele: 

Conform bazei de date a organului fiscal, in anul 2015 .. ... .  a realizat venituri din 
activitati independente – profesii libere pentru care a declarat un venit net anual realizat în 
sumă de ... lei în baza declaratiei 200 nr. .... 

In ceea ce priveşte susŃinerea din contestatie potrivit careia ,, In aceste conditii, in cursul 
anului 2015 am efectuat plati anticipate reprezentand contribuatia de asigurari sociale de sanatate in cuantum de 
… lei” si ,, Raportat la suma stabilita de Autoritate- … lei si a platilor efectuate anticipat in cursul anului 2015 – .. 
lei, apreciez ca ar trebui sa mai achit o diferenta de .. lei pana la data de 30.06.2019”, nu poate fi retinuta in 
solutionarea favorabila a cauzei  deoarece in vederea  stabilirii corecte a situatiei de fapt fiscale 
contribuabilul nu a intreprins demersurile necesare prezentate de legislatia in vigoare, in ceea 
ce priveste indreptarea erorilor din documentele de plata privind compensarea  platilor 
efectuate de contribuabil. 

Argumentele aduse prin contestaŃia formulată de către contribuabil nu sunt de natură să 
desfiinŃeze decizia contestată şi nici nu prezintă motivele de fapt şi de drept care să înlăture 
constatările unităŃii fiscale cu privire la obligaŃiile fiscale de natura contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate pentru anul 2015 stabilită în plus în sumă de .. lei. 

În concluzie, având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul 
cauzei, precum şi prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reŃine faptul că 
organele fiscale ale AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice … in mod corect au emis 
Decizia de impunere anuala pentru stabilirea CASS pentru 2015 nr…, prin care instituit CASS 
aferent anului 2015 şi implicit diferente de contributii rezultate din regularizarea anuala stabilite 
in plus in suma de … lei,  motiv pentru care,contestatia urmează a fi respinsă ca neîntemeiată 
pentru acestă sumă în  temeiul art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioarecare precizează: 
 " Art. 279 
 Solu Ńii asupra contesta Ńiei 

 (1) Prin decizie contestaŃia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.", coroborat cu 
pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea 
titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală . 

 
IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei  formulată de dl. …  din mun. Ploiesti, 

jud. Prahova împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contributiei sociale de 
sanatate pentru anul 2015  nr. …, emisa de Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice 
… în conformitate cu prevederile art. 269, alin.1) si 2) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2.5 si pct.11.1 din OPANAF nr. 
3741/2015 privind aprobarea instrucŃiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015,  
coroborate cu prevederile art. 268, art. 270, art. 272, art. 274, art. 276, art. 278 si art. 279 din 
Legea nr. 207/2015, si avand in vedere art. 352, alin. (2) din acelasi act normativ (in vigoare 
incepand cu data de 01.01.2016),  se 

 
     DECIDE: 
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1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă  pentru suma de … lei  reprezentând  
contribuŃia de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015 stabilită prin Decizia de impunere 
anuală pentru stabilirea contributiei sociale de sanatate pentru anul 2015  nr. …din ... 

 
 2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac , dar 
poate fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen 
de 6 (şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


