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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE xx 
Serviciul Soluţionare Contestaţii  

 
                  

DECIZIA nr. xx din xx 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

xx 
din comuna xx, jud.xx 

 
Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direc ţiei Generale Regionale a Finan ţelor 

Publice xx  a fost sesizat de Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice xx – Serviciul 
Fiscal Or ăşenesc xx prin adresele nr.xx şi nr.xx – înregistrate la D.G.R.F.P. xx sub nr.xx 
respectiv nr.xx în legătură cu dosarul contesta ţiei  formulată de domnul xx din comuna xx, 
judeţul xx, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx, act administrativ fiscal  emis de AJFP xx şi comunicat 
la data de xx. 

 
Domnul xx are domiciliul fiscal în comuna xxi, sat xx, str. xx, nr.xx, judeţul xx, şi CNP xx . 
 
Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de xx  lei , reprezentând contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate de plată aferente anului xx . 
 
Organul de soluţionare a contestaţiei constatând îndeplinirea prevederilor art.270 alin.(1) 

şi ale art.272 alin.(2) din TITLUL VIII – Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale – al Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv transmiterea contestaţiei în termenul de 45 de zile de la 
comunicarea actului atacat – înregistrată la A.J.F.P.xx – SFO xx sub nr.xx, precum şi încadrarea 
în cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei totale ce formează obiectul cauzei, procedează 
în continuare la analiza pe fond a contestaţiei.  

  
Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contesta ţiei, rezult ă: 
I. Sus ţinerile contestatarului sunt urm ătoarele (citat):   

"[...] contest Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contributiei de asigurări sociale de sănătate pe 
anul xxîntrucât : 

Contribuabili ce realizează venituri din dobânzi nu datorează CASS pentru aceste venituri, atât timp cât 
realizează, concomitent, următoarele tipuri de venit într-un an fiscal – categorie din care fac parte conform deciziei 
de pensionare nr.xx. 

În afară de pensie, personal nu am niciun venit, iar suma de xx lei nu cunosc de unde apare – iar dvs. Aveţi 
obligaţia să aflaţi şi să vă adresaţi celor vinovaţi nu pensionarului. [...]” 

 
II. Prin  Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări 

sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx , A.J.F.P.xx – S.F.O. xx a stabilit în sarcina domnului 
xx, contribuţii de asigurări sociale de sănătate de plată în sumă totală de xx lei aferente anului 
2013. 

 
 III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta ţiei, în urma analizei 
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada analizat ă, organul de 
solu ţionare a cauzei constat ă: 
 

* A.J.F.P. xx -  S.F.Oxx a emis,  pentru domnul xx, Decizia de impunere anual ă pentru 
stabilirea contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx , prin care s-au 
stabilit contribuţii de asigurări sociale de sănătate de plată pentru anul xx în sumă de xx lei . 
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 * Prin contesta ţia formulat ă, domnul xx din comuna x, judeţul xx, consideră că nu 
datorează CASS de plată în sumă totală de x lei aferentă anului xx întrucât este pensionar 
conform Deciziei de pensionare xx şi nu are are alt venit în afara pensiei, motiv pentru care 
solicită admiterea constestaţiei. 
 

* Din analiza actelor şi documentelor anexate dosarului contestaţiei şi având în vedere 
legislaţia în vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele: 

În fapt, prin Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări 
sociale de s ănătate pentru anul x nr.x , A.J.F.P. x – SFO x a stabilit, în sarcina contribuabilului 
o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru anul xx în sumă de xx lei. 

În acest sens, din precizările făcute în Referatul nr.xx întocmit în cauză de către organele 
fiscale competente ale AJFP xx- SFO xx şi înregistrat la DGRFP xx sub nr.xx, precum şi din 
completarea la acesta, depusă la dosar sub nr.xx şi înregistrată la DGRFP xx cu nr.xx, se reţin 
următoarele : 
 „[...] Contribuabilul are şi calitatea de pensionar conform declaraţiei 205 depuse de xx cu numărul 
xx, dar pentru luna xx nu există înregistrări conform extrasului numărul 1 din aplicaţia Decodim anexat. 
Din acest motiv în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind aprobarea Codului Fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare valabile pentru anul xx, art.296^22, art.296^25, art.296^27 şi 
art.296^28 s-a emis decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pe anul xxnr. xx din data de xx, din care rezultă o obligaţie de plată de xxei, aferentă lunii 
ianuarie conform anexei la decizia de impunere. […]” 
 “[…] Având în vedere că petentul figurează în baza noastră de date în anul xx ca fiind pensionar 
cu excepţia lunii ianuarie, motiv pentru care contribuţia de asigurări de sănătate stabilită prin decizia 
contestată s-a calculat pentru un venit baza de calcul rezultat prin împărţirea la 12 a venitului annual 
total (xx%), prin adresele nr.xx şi respectiv nr.xx unitatea noastră fiscală a solicitat Casei de Pensii xxti 
precizări în acest sens. Prin adresa nr.xx confirmă practic calitatea de pensionar a petentului şi pentru 
luna xx. 

Pe cale de consecinţă, urmare aprobării referatului nr.xx, SFO xx a procedat la anularea deciziei 
de impunere contestate. […]” 

Având în vedere cele reţinute, documentele din dosarul cauzei precum şi precizările 
organelor fiscale din cadrul A.J.F.P.xx – S.F.O. xx, rezultă că Decizia de impunere anual ă 
pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate pentru anul xx nr.xx a fost 
anulată de către organul emitent ca urmare a aprobării referatului nr.xx întocmit în cadrul SFO 
xxx astfel încât, în referatul întocmit în susţinerea cauzei, organele fiscale au precizat că „[...] În 
concluzie propunem respingerea contestaţiei ca fiind lipsită de obiect [...]” . 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.279 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.c) din din Instrucţiunile de aplicare a titlului VIII, din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015, se va 
respinge ca r ămasă fără obiect  contesta ţia formulat ă împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul xx, nr.xx 
întrucât la data soluţionării prezentei contestaţii petentul nu mai figurează în evidenţa organului 
fiscal cu obligaţii de plată privind contribuţii de asigurări sociale aferente anului xx în sum ă 
contestat ă de xxlei.  

 
IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei formulat ă de domnul xx din 

comuna xx, judeţul xx, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul xx nr.xx, act administrativ fiscal  emis de A.J.F.P. xx, 
în conformitate cu prevederile art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.c), din 
Instrucţiunile de aplicare a titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015, se  
 

D E C I D E : 
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 1. Respingerea ca r ămasă fără obiect a contesta ţiei formulat ă împotriva  Deciziei de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 
xxnr.xx pentru  suma contestat ă de xx lei  reprezentând contribuţii de asigurări sociale stabilite 
pentru anul xx 
 
 2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac,  dar poate 
fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 
 
   
                                                                DIRECTOR GENERAL 
               xx  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


