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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Iaşi

Str. Anastasie Panu, nr. 26,
Iaşi, CP 700025
Tel : 0232 21 33 32
Fax : 0232 21 98 99
E-mail :registratura.generala.is@anaf.ro

DECIZIA NR. 10104/08.02.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

doamna X, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub
nr. ..., iar la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ...

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi-Serviciul Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale
Persoane Fizice, prin adresa nr. ..., înregistrată la Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ..., asupra contestaţiei formulate de doamna X,
cu domiciliul în municipiul ...

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. ...,
emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.

Obiectul contestaţiei îl constituie plata la bugetul statului a sumei de
S lei reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală,
stabilite în plus.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de
art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de data comunicării actului
administrativ fiscal atacat, respectiv data de ..., aşa cum rezultă din Lista de
solicitări duplicate pentru documente imprimate la UIR-confirmări/retururi nr. ...,
şi data depunerii prin poştă a contestaţiei, respectiv ..., aşa cum rezultă de pe
plicul cu care a fost transmisă aceasta, fiind înregistrată la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ....

Contestaţia este semnată de către doamna X.
Având în vedere prevederile art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi art.

272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1 este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine:
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I.Doamna X formulează contestaţie împotriva Deciziei de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012
nr. ..., emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, susţinând că
nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate deoarece este
beneficiară a Hotărârii nr. ... emisă de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, Comisia
pentru aplicarea Legii nr.189/2000, care constată faptul că petenta se
încadrează în prevederile art.1 lit.c) din Legea nr.189/2000 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice,
cu modificările şi completările ulterioare.

Petenta solicită verificarea obligaţiilor privind contribuţia de asigurări
sociale de sănătate aferentă anului 2012 şi eventuala corectare a acestora
având în vedere următoarele aspecte:

-Casa de Asigurări de sănătate Iaşi i-a comunicat Titlul executoriu
nr. ... pentru plata sumei de S lei, datorată pentru perioada 2005-2010, această
sumă fiind ulterior corectată, suma finală fiind de S lei;

-la data de 12.01.2011 a achitat contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru perioada 2005-2010 în sumă de S lei, prin virament bancar,
această sumă fiind-i comunicată de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi după
respingerea contestaţiei pe care a formulat-o în baza Hotărârii nr. ..., emisă de
Casa Judeţeană de Pensii Iaşi;

-în anul 2013, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a
înaintat dosarul de executare silită nr. ... de poprire a sumei de S lei, din care
suma de S lei reprezintă contribuţii de asigurări sociale de sănătate conform
Titlului executoriu nr. .... Această sumă a fost achitată prin card bancar la data
de 22.02.2013;

-în anul 2013, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi emite Decizia de
impunere din oficiu nr. ... pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate şi accesoriilor datorate pentru perioada octombrie 2010-iunie 2012, în
sumă totală de S lei, această sumă fiind achitată pe data de 21.06.2013, cu
chitanţa nr. ..... În această sumă a fost inclusă şi contribuţia de asigurări sociale
de sănătate pentru trimestrul 1 şi 2 anul 2012, în sumă de S lei (S lei x2);

-la data de 28.08.2013, Administraţia Judeţenă a Finanţelor Publice
Iaşi a întocmit dosarul de executare nr. ... şi Înştiinţarea de poprire pentru suma
de S lei, reprezentând recuperarea sumelor datorate pentru asigurările de
sănătate conform Titlurilor executorii nr. ..., pentru suma de S lei, şi nr. ...,
pentru suma de S lei. Suma de S lei a fost achitată prin decontare bancară;

-cu chitanţa seria T.. nr. ..., s-a achitat contribuţia de asigurări
sociale de sănătate în sumă de S lei.

II. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, în baza
art.296^22, art.296^25, art.296^27 şi art.296^28 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, a emis, pe numele doamnei X din Iaşi, Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012
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nr. ..., decizie prin care s-a stabilit în sarcina acestuia obligaţia de plată a
diferenţei de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, în plus, în sumă de S
lei, după cum urmează:

- total bază de calcul ( rd.+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

stabilite în plus (rd. 2-rd.3): S lei.
Organul fiscal a stabilit diferenţa de contribuţii rezultate din

regularizarea anuală, în plus, în sumă de S lei prin aplicarea cotei de 5,5%
asupra veniturilor din activităţi independente în sumă de S lei, rezultând o
contribuţie de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei, din aceasta fiind
scăzute obligaţiile privind plăţile anticipate în sumă de S lei, rezultând diferenţe
de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S
lei.

III.Din analiza documentaţiei existente la dosarul cauzei, a motivelor
invocate de contestatoare, precum şi a prevederilor legale în vigoare, se reţine:

1.Cauza supusă soluţionării este dacă doamna X datorează
diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, în plus, în sumă
de S lei, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor legale, aceasta avea în
mod obligatoriu calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale
de sănătate şi pentru veniturile din profesii libere.

În fapt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, în baza
art.296^22, art.296^25, art.296^27 şi art.296^28 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, a emis, pe numele doamnei X din Iaşi, Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012
nr. ..., decizie prin care s-a stabilit în sarcina acestuia obligaţia de plată a
diferenţei de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, în plus, în sumă de S
lei, după cum urmează:

- total bază de calcul ( rd.+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

stabilite în plus (rd. 2-rd.3): S lei.
Organul fiscal a stabilit diferenţa de contribuţii rezultate din

regularizarea anuală, în plus, în sumă deS lei prin aplicarea cotei de 5,5%
asupra veniturilor din activităţi independente în sumă de S lei, rezultând o
contribuţie de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei, din aceasta fiind
scăzute obligaţiile privind plăţile anticipate în sumă de S lei, rezultând diferenţe
de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S
lei.
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În drept, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31.12.2012:

“Art. 2 - (2) Contribuțiile sociale reglementate prin prezentul
cod sunt următoarele:

a) contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat;

b) contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate;

(...)”
“Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit

prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;
(...)”
“Art. 80 - (2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a), c)

şi f), ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce
reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.”

“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;
(…)”
“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. 296^23 [...] (3) Pentru persoanele care realizează într-un an
fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma
indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi
venituri de natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-d), g) şi h),
art. 52 alin. (1) lit. b)-d) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e), se calculează şi se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri. [...]”
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“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 cotelor prevăzute la art.
29618 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).

(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.

(7) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a
declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută la alin.
(1) se aprobă prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.”

În speţă sunt incidente şi dispoziţiile art. 211 şi art. 257 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, în vigoare la data de 31.12.2012, potrivit cărora:

“Art. 211- (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii
români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au
solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au
domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile
prezentei legi. (...).”

“Art. 257-(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei
contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia
persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub
forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice
alte venituri realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente;
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b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară
activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest
venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu
poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe
ţară, lunar;(…)

(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri
de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (2^1) şi (2^2) şi la art.
213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor
venituri.”,
coroborat cu prevederile art. 8 alin. (5) pct. c) din Legea bugetului de stat pe
anul 2012 nr. 293/2011:

„Art.8-(5) Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru
asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia
plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.”

Faţă de cadrul legal invocat se reţine că, în cazul contribuabililor
care realizează venituri din activităţi independente, în speţă venituri din profesii
libere se datorează obligaţii anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate determinate pe baza declaraţiei privind venitul realizat, acestea
fiind stabilite de organul fiscal prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia
se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este
diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale.

Baza de calcul nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim
brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează
contribuţia.

Totodata, perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde
anului calendaristic, iar potrivit pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea
art.44 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările
ulterioare:”anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an
calendaristic în care se realizează venituri”.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezultă
următoarele:

-în cursul anului 2012 contestatoarea a obţinut venituri din profesii
libere în sumă de S lei, aşa cum rezultă din Decizia de impunere anuală pentru
veniturile realizate din România de persoanele fizice Anul 2012 nr. ... prin care
s-a stabilit impozitul pe venitul net anual aferent veniturilor din profesii libere;

-în baza dispoziţiilor art.296^22, art.296^25, art.296^27 şi art.296^28
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, organul fiscal a procedat la
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determinarea contribuţiei sociale de sănătate anuală prin aplicarea cotei de
5,5% asupra venitului declarat în sumă de S lei, întocmind în acest sens,
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2012 nr. ....

În speţă, aplicând dispoziţiile art. 296^25 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal a
emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate Anul 2012, prin care a stabilit în sarcina contribuabilului
diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în
sumă de 961 lei.

Nu se reţine în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţia
petentei precum că nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate
deoarece este beneficiară a Hotărârii nr. 552/25.02.2003, emisă de Casa
Judeţeană de Pensii Iaşi, Comisia pentru aplicarea Legii nr.189/2000, care
constată faptul că petenta se încadrează în prevederile art.1 lit.c) din Legea
nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
nu prevede nicio excepţie de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru aceste persoane.

Se reţine faptul că în decizie se evidenţiază numai obligaţiile
stabilite şi nu plăţile efectiv efectuate, astfel că motivaţia petentei referitoare la
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă unor perioade de
timp nu poate fi reţinută.

De asemenea, se reţine faptul că pentru perioada de până la
01.07.2012 contribuţiile de asigurări sociale de sănătate au fost administrate de
Casa de Asigurări de Sănătate, iar începând cu această dată, potrivit art. V alin.
(1) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
administrarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate revine Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.

Totodată, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal nr.
125/2011, coroborate cu prevederile Protocolului - cadru de predare – primire a
documentelor şi informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de
persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din Titlul IX² al Codului fiscal, aprobat
prin Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Sănătăţii
şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 806/608/934/
06.06.2012, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin organele
competente ale acesteia răspunde de valabilitatea, realitatea şi actualitatea
datelor, documentelor şi informaţiilor care fac obiectul predării.

Prin urmare, pentru contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX² al Codului fiscal, stabilite şi
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neachitate până la data de 30 iunie 2012, organelor fiscale din subordinea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală le revine numai rolul colectării şi
nu al individualizarii acestora.

În concluzie, în mod legal, aplicând dispoziţiile art. 296^25 din Codul
fiscal, organul fiscal a emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. ..., prin care a stabilit
în sarcina contribuabilei diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea
anuală, în plus, în sumă de S lei, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra veniturilor
din activităţi independente în sumă de S lei, din care au fost scăzute obligaţiile
privind plăţile anticipate în sumă de S lei.

Faţă de cele mai sus prezentate, rezultă că Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012
nr. ... a fost legal întocmită, motiv pentru care, în temeiul prevederilor art.279
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct 11.1. lit.a) din Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia
formulată de petentă pentru suma de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii
rezultate din regularizarea anuală, în plus.

2.Cu privire la solicitarea petentei de verificare a obligaţiilor
fiscale aferente anului 2012, cauza supusă soluţionării este dacă
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii, se poate investi cu analiza pe fond a cauzei, în
condiţiile în care contestatoarea nu se îndreaptă împotriva unui act
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în procedura
administrativă.

În fapt, prin prezenta contestaţie, doamna X din Iaşi solicită
verificarea obligaţiilor fiscale aferente anului 2012.

În drept, art. 272 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală,cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

“(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor
pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie
vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de
modificare a bazei de impunere, precum şi împotriva deciziei de
reverificare se soluţionează de către structurile specializate de soluţionare
a contestaţiilor.

(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază
teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente pentru
soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:
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a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până

la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care

competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente

creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate şi pentru
care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii
specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale
regionale ale finanţelor publice.”

Având în vedere prevederile legale mai sus enunţate, se reţine că
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1 nu se poate investi cu soluţionarea acestui capăt de cerere
întrucât nu are competenţă materială, aceasta revenind Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Iaşi.

Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale
invocate în conţinutul prezentei decizii, Directorul General al Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

DECIDE:

Art.1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de
doamna X, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. ... 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, în plus.

Art.2. Constatarea necompetenţei materiale a Serviciului
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi în ceea ce priveşte solicitarea petentei de verificare a obligaţiilor
fiscale aferente anului 2012, aceasta revenind Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Iaşi.


