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D E C I Z I E 5912/2018
privind modul de soluţionare a contestaţiei depusă de dl.X înregistrată la
A.J.F.P. Hunedoara sub nr.HDG-REG .../03.10.2017 şi la D.G.R.F.P Timişoara
sub nr. TMR-DGR .../25.10.2017
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara a fost
sesizata de A.J.F.P Hunedoara cu adresa nr. .../06.10.2017, asupra contestaţiei
formulată de dl. X, cu domiciliul în municipiul ..., jud.Hunedoara, CNP ...,
împotriva Deciziei de impunere anuală nr..../06.08.2017 pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 privind suma de ... lei
reprezentând regularizare CASS pe anul 2012, solicitându-se admiterea
contestaţiei şi anularea în totalitate a Deciziei de impunere nr.... din 08.08.2017
pentru stabilirea de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2012, precum şi
exonerarea de plata sumei de ... 1ei.
De asemenea, petentul solicită şi suspendarea executării actului
administrativ fiscal atacat, până la soluţionarea prezentei cereri.
Contestaţia a fost înregistrată la A.J.F.P. Hunedoara sub nr. HDG-REG
.../03.10.2017 şi la D.G.R.F.P Timişoara sub nr. TMR-DGR .../25.10.2017, fiind
depusă în termenul prevăzut de art.270 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, în raport de data comunicării deciziei contestate, respectiv
24.08.2017, potrivit semnăturii de pe copia confirmării de primire existentă la
dosar.
Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, D.G.R.F.P Timişoara, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 2 este investită să se pronunţe asupra
contestaţiei.
I. Prin contestaţia formulată, petentul susţine următoarele:
Realizează venituri din activitati independente, dupa cum urmeaza:in
cadrul Cabinet de Avocat X inscris in Baroul Hunedoara şi în cadrul V IPURL,
inscrisa in Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa -Filiala Hunedoara,
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ambele fiind in anul 2015 supuse unui control de fond , perioada supusa
inspectiei fiscale fiind 01.01.2011 - 31.12.2013, asa cum se evidentiaza atat in
raportul de inspectie fiscala nr.43/26.03.2015 incheiat pentru Cabinet de Avocat
X, cât si in raportul de inspectie fiscala nr.100/24.07.2015 incheiat pentru V
IPURL.
In urma acestor verificari s-au stabilit obligatiile fata de CASS pentru
intreaga perioada verificata , aceasta incluzand si anul 2012, obligatii pe care
petentul le-a achitat integral.Astfel ca nu se justifica emiterea in 08.08.2017 a
unei alte decizii de impunere referitoare la anul 2012 care a fost comunicata la
data de 23.08.2017, peste un control de fond care a avut loc in 2015 si care a
stabilit fara echivoc prin deciziile .../24.07.2015 şi .../26.03.2015 obligatiile
datorate, obligatii care au fost achitate integral.
Contributia individuala la fondul asigurarilor sociale de sanatate datorata
la veniturile realizate din activitati independente prin Cabinet de Avocat X a fost
stabilita pentru perioada verificata 01.01.2011-31.12.2013. In urma efectuarii
inspectiei fiscale s-a constatat faptul ca pentru perioada verificata, dl.X, CNP ...,
datoreaza contributia individuala de asigurari sociale de sanatate fata de bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Astfel, echipa de inspectie fiscala a procedat la stabilirea unor diferente
suplimentare de plata, reprezentand contributie individuala datorata la fondul
asigurarilor sociale de sanatate pentru anii 2011, 2012, 2013, in suma de ...lei,
iar potrivit O.G. nr.92/2003 rep., articolele 119, 120 si 121^1, s-au calculat
accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, in suma de ...lei.
In ceea ce priveste veniturile realizate prin V IPURL, echipa de inspectie
fiscala a procedat la stabilirea contributiei individuala datorata la fondul
asigurarilor sociale de sanatate pentru perioada verificata, 01.01.2011 31.12.2013, in suma de ...lei, iar potrivit O.G. nr.92/2003 rep., articolele 119,
120 si 121^1, s-au calculat accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de
intarziere, in suma de ...lei.
Pentru anul 2012 :
In anul 2012, petentul susţine că a depus declaratii de venit conform
art.83 din Legea nr.571 /2003, la AFP Deva, la termenele legale prevazute de
legislatia in vigoare, declaratii care corespund datelor inregistrate în evidenta
financiar contabila in partida simpla.
Petentul realizeaza venituri din activitati juridice - onorarii lichidator,
incasate atat in numerar pe baza de chitante, cat si prin conturile bancare
detinute. Din verificarea prin sondaj a documentelor financiar-contabile
prezentate, au reiesit urmatoarele:
In registrul jurnal de incasari si plati, s-au evidentiat venituri in valoare
de ...lei şi cheltuieli in valoare de ...lei. Din venitul net realizat in anul 2012 in
valoare de ...lei se recupereaza pierderile reportate din anii anteriori, care sunt in
valoare de ...lei.
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Astfel, in urma efectuarii inspectiei fiscale, s-au constatat urmatoarele:
Venitul net anual evidentiat în decizia de impunere anuala: ...lei
Diferenta de venit net anual stabilit suplimentar de organele de inspectie
fiscala: 0 lei.
Venit net anual impozabil recalculat de organele de inspectie fiscala: ...lei.
Întrucât in urma controlului au fost stabilite in mod clar obligatiile
petentului inclusiv catre CASS pentru intreaga perioada verificata si cum aceste
obligatii au fost achitate integral, se solicită admiterea contestaţiei şi anularea
în totalitate a Deciziei de impunere nr.... din 08.08.2017 pentru stabilirea de
asigurari sociale de sanatate pentru anul 2012, precum şi exonerarea de plata
sumei de ... lei.
II. Prin Decizia de impunere anuală nr..../06.08.2017 pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, organele fiscale din
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a jud.Hunedoara au stabilit
ca obligaţie de plată în sarcina dl.X suma de ... lei reprezentând regularizare
CASS pe anul 2012, aferentă unei baze de impunere de ...lei.
III. Având în vedere susţinerile petentului, documentele existente la
dosarul cauzei şi prevederile legale în vigoare, invocate de către contestator şi de
către organele fiscale, se reţin următoarele:
Domnul X are domiciliul în municipiul ..., jud.Hunedoara, CNP ....
În fapt, dl.X obţine venituri din activitati independente, ca avocat în
cadrul Cabinetului de Avocat X şi ca practician în insolvenţă în cadrul V
IPURL.
În anul 2015 ambele forme de exercitare a profesiilor liberale au fost
supuse unei inspecţii fiscale, perioada verificată fiind 01.01.2011 - 31.12.2013,
fiind încheiate rapoartele de inspectie fiscala nr.43/26.03.2015 pentru Cabinet
de Avocat X şi nr..../24.07.2015 pentru V IPURL.
Echipa de inspecţie fiscală a procedat la stabilirea unor diferenţe
suplimentare de plată, reprezentand contribuţie individuală datorată la fondul
asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011,2012 şi 2013, în sumă de ...lei
aferentă veniturilor obţinute de Cabinet de Avocat X, precum şi la stabilirea
unor diferenţe suplimentare de plată reprezentand contribuţie individuală
datorată la fondul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2013, în sumă de
...lei, aferentă veniturilor suplimentare determinate la V IPURL, ca urmare a
inspecţiei fiscale.
În drept, sunt incidente prevederile art. 296^21, 296^22 şi 296^25 din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
“ ART.296^21 Contribuabili
(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de
pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor
3

instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi
economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în
partidă simplă;
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 fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);
g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la
art. 71 lit. a)-c);
h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a
impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d), 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. 296^25 Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
(1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a
contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit
estimat prevăzute la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzute 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 cotelor prevăzute la art. 296^18 alin. (3)
asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (2) şi (3).
(3) La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzute la
art. 80.
(4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se realizează prin decizia de impunere anuală, pe baza
căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
(5) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt cele
stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art. 296^24 alin. (3).
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(6) Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia
de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;
ART. 296^22 Baza de calcul
(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.”,
coroborate cu Ordinul ANAF nr. 2130/08.08.2013 pentru aprobarea Procedurii
de stabilire si de regularizare a contributiei de asigurari sociale de sanatate
datorate de persoanele fizice potrivit Cap. II si III ale Titlului IX^2 din Codul
fiscal.
De asemenea, potrivit prevederilor art.V din OUG 125/ 2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu
data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale
obligatorii, inclusiv cele de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la
cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal, revine Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
Din conţinutul raportului de inspecţie fiscală încheiat la V IPURL
rezultă că s-au stabilit diferenţe suplimentare de CASS în sumă de ...lei
calculate doar la venitul net impozabil suplimentar aferent anului 2013 în
sumă de ... lei şi nu la venitul net efectiv realizat în acest an. Pentru anul 2012
nu au fost stabilite diferenţe suplimentare de venit faţă de cele declarate de
petent în formularul D200, adică venitul net realizat si declarat, în urma
controlului a rămas tot cel de ...lei din care, doar pentru calculul impozitului
datorat au fost scăzute pierderile reportate din anii precedenţi, în suma de ...lei,
rezultând un venit net impozabil în sumă de ...lei.
Deşi prin contestaţie petentul susţine că „echipa de inspecţie fiscală a
procedat la stabilirea contribuţiei individuală datorată la fondul asigurărilor
sociale de sănătate pentru perioada verificată, 01.01.2011 - 31.12.2013, în
sumă de ...lei” , astfel că „nu se justifică emiterea în 08.08.2017 a unei alte
decizii de impunere referitoare la anul 2012 care a fost comunicată la data de
23.08.2017, peste un control de fond care a avut loc în 2015 şi care a stabilit
fără echivoc .... obligaţiile datorate, obligaţii care au fost achitate integral”,
facem precizarea, aşa cum am arătat anterior, că pentru anul 2012 CASS stabilit
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suplimentar a fost aferent veniturilor stabilite suplimentar, conform prevederilor
legale şi nu reprezintă regularizarea anuală a acestei obligaţii bugetare .
Potrivit legislaţiei în materie, în cazul contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie
de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul
realizat.
La nivelul anului 2012 nu s-au emis decizii de impunere privind plăţile
anticipate cu titlu de CASS întrucât, potrivit prevederilor art.V din OUG 125/
2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
anterior citate, doar începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de
administrare a contribuţiilor sociale obligatorii, inclusiv cele de sănătate datorate
de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal
revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Totodată, potrivit prevederilor din Ordonanţă, competenţa de
administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012,
precum şi perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale
aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva
actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări
sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.
Potrivit prevederilor art.296^25 din Codul fiscal mai sus citat,
stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere
anuală .
În acest sens , au fost emise Ordine ale ANAF referitoare la procedura
de stabilire şi regularizare a CASS datorată de persoanele fizice, pentru anul
2012 fiind aplicabil OANAF 2130/2013 pentru aprobarea Procedurii de stabilire
şi de regularizare a CASS datorată de persoanele fizice potrivit cap.II şi III ale
Titlului IX^2 Cod fiscal.
Cităm din Anexa la OANAF 2036/2017 pentru aprobarea Procedurii de
stabilire şi regularizare a CASS datorată de persoanele fizice pentru veniturile
obtinute în anul 2015, cap.I „Dispoziţii generale”:
„1. Regularizarea obligaţiei de plată a CASS se realizează de
compartimentul cu atribuţii de gestiunea registrului contribuabilului şi
declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent,
denumit în continuare compartiment de specialitate.
2. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază
teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art.31 alin.(1) lit.a) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.”
Aceleaşi precizări referitoare la competenţa în privinţa regularizării
obligaţiei de plată a CASS se regăsesc în toate Ordinele ANAF emise în acest
scop şi care vizează perioada 2012-2016.
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Ţinând seama de toate aceste temeiuri de drept, regularizarea obligaţiei
de plată a CASS pentru anul 2012 s-a efectuat după cum urmează:
- pentru stabilirea bazei lunare de calcul s-au avut în vedere informaţiile
cuprinse în declaraţia 200/2012, rectificativă, depusă de petent la AJFP
Hunedoara şi înregistrată sub nr. .../27.09.2013, prin care petentul declară :
- pentru activitatea de avocatură:
- venit brut
= ... lei
- cheltuieli deductibile = ... lei
- pierdere fiscală
= ... lei,
- pentru activitatea de practician în insolvenţă:
- venit brut
= ...lei
- cheltuieli deductibile = ...lei
- venit net
= ...lei
-venit net realizat în anul 2012: ... lei (......)
- baza lunară de calcul: ... lei : 12 luni = ... lei
- CASS datorata/lună: ... lei x 5,5% = ...ei
- CASS datorată pentru 2012: ...lei x 12 luni = ... lei
- pentru stabilirea bazei lunare de calcul a CASS, pentru veniturile impuse în
sistem real, s-au utilizat informaţiile cuprinse în declaraţia 200/2012, aplicânduse formula de calcul prevazută la lit.A pct. 2.1 din Ordinul 2130/2013:
“ Venit anual baza de calcul = venit brut(rd.1) – [cheltuieli deductibile(rd.2)
– contributii sociale obligatorii,potrivit legii (rd.2.1)] “, adică ...lei – 1...lei =
...ei ;
- nu s-a ţinut cont de contribuţiile sociale obligatorii, potrivit legii, în acest
caz ele având valoarea 0, deoarece nu au fost stabilite şi nu au fost achitate,
pentru anul 2012, astfel de contribuţii.
În decizia de impunere formular 630, la rândul 3 “Obligaţii privind plăţile
anticipate” este înscrisă cifra 0, întrucât, potrivit informatiilor transmise de CAS
Hunedoara, nu au fost stabilite plăţi anticipate pentru trim. I si II din 2012.
Potrivit prevederilor art.93 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, regăsite şi la art.85 din OG 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată,
„ ART.93 Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale
(1) Stabilirea creanţelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a
materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare şi a creanţelor fiscale.
(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102
alin. (2);
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
Aşadar, creanţa fiscală reprezentând CASS aferentă anului 2012
datorată bugetului general consolidat de dl.X pentru veniturile aferente anului
2012 obţinute de acesta din activitatea V IPURL şi Cabinet de avocat X, este în
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sumă totală de ... lei, stabilită prin Decizia de impunere anuală nr..../06.08.2017
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 emisă
pe baza declaraţiei nr. 200/2012, rectificativă, depusă de petent la AJFP
Hunedoara şi înregistrată sub nr. .../27.09.2013, prin care petentul declară un
venit net realizat în anul 2012 în sumă de ... lei, aferent căruia CASS datorată
pentru 2012 este de ... lei.
Diferenţa suplimentară de CASS în sumă de ...lei reclamată de petent
ca fiind stabilită de inspecţia fiscală, motiv pentru care consideră că nu mai
datorează CASS stabilită prin decizia de impunere contestată, este calculată la
venitul net impozabil suplimentar aferent anului 2013 în sumă de ... lei şi nu
la venitul net efectiv realizat în acest an şi a fost achitată de petent cu OP nr.
.../24.07.2015 şi OP nr. .../17.08.2015.
Pentru anul 2012 nu au fost stabilite, prin Raportul de inspecţie fiscală
nr.100/24.07.2015, diferenţe suplimentare de venit faţă de cele declarate de
petent în formularul D200.
Deşi prin contestaţie petentul susţine că , drept urmare controlului de
fond care a avut loc în 2015, s-au stabilit, fără echivoc, prin deciziile
.../24.07.2015 şi ...2/26.03.2015 obligaţiile datorate, care au fost achitate
integral, se reţine că actele administrativ fiscale nr.... şi .../24.07.2015 nu
reprezintă titluri de creanţă prin care s-a stabilit CASS de plată, acestea
reprezentând: Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie
fiscală nr..../24.07.2015 şi respectiv Decizie privind nemodificarea bazei de
impunere urmare a inspecţiei fiscale nr..../24.07.2015, din care rezultă că pentru
perioada 01.01.2011-31.12.2012 nu a fost stabilită CASS de plată.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.279 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia „ Prin decizie
contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă”, coroborat
cu prevederile pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.3741/2015 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, care prevăd:
„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”, se va respinge ca neîntemeiată
contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere anuală nr..../06.08.2017
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
privind suma de ... lei reprezentând regularizare CASS pe anul 2012.
Referitor la solicitarea petentului privind „suspendarea executării
actului administrativ fiscal atacat, până la soluţionarea prezentei cereri ”, sunt
incidente prevederile art.278 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, potrivit cărora:
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„ ART. 278

Suspendarea executării actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă
executarea actului administrativ fiscal.
(2)Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului
contestatorului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal,
în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune,
după cum urmează:
a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.
(3) În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de
instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt
suspendate până la încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în
certificatul de atestare fiscală.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 173, în cazul în care instanţa
judecătorească
de
contencios
administrativ
admite
cererea
contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ
fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, nu se datorează penalităţi de întârziere pe perioada suspendării. În
cazul creanţelor administrate de organul fiscal local, pe perioada suspendării
se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune de lună,
reprezentând echivalentul prejudiciului.
(5) Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă potrivit art.
14 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, încetează
de drept şi fără nicio formalitate dacă acţiunea în anularea actului
administrativ fiscal nu a fost introdusă în termen de 60 de zile de la data
comunicării deciziei de soluţionare a contestaţiei.”
Aşa cum rezultă din textul de lege antecitat, suspendarea executării unui
act administrativ fiscal contestat în baza prevederilor Titlului VIII din Codul de
procedură fiscală, nu intră în competenţa organelor de soluţionare, acesta fiind
un atribut exclusiv al instanţelor de judecată.
Având în vedere considerentele expuse în cuprinsul prezentei şi în
temeiul prevederilor art.279 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, se

DECIDE
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1.Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulată de dl. X
împotriva Deciziei de impunere anuală nr..../06.08.2017 pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 privind suma de ... lei
reprezentând regularizare CASS pe anul 2012.
2. Prezenta decizie se comunică la:
- X, cu domiciliul în municipiul ..., jud.Hunedoara;
- DGRFP Timisoara - A.J.F.P Hunedoara, cu aplicarea prevederilor pct.
7.6 din OPANAF nr.3741/2015.
Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi
atacată, potrivit prevederilor legale, la Tribunalul Timiş sau Tribunalul
Hunedoara, în termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
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