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DECIZIA NR. 53 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x, 

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului x 
sub nr.x/01.04.2013 

 
 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 

Cara�-Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice Re�i�a - Serviciul 
Registru Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane Fizice prin adresa nr.x/08.04.2013, 
înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/10.04.2013, asupra contesta�iei 
formulat� de dl. x, cu domiciliul x, x, nr.x, bl.x, sc.x, ap.x, jude�ul x. 

 
Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu 

titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile 
de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013 nr.x/12.03.2013, prin 
care s-a stabilit suma total� de xlei reprezentând:  

- pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de x lei; 
- pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� 
   de x lei. 
 
Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  

 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.   
  
 

I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru 
anul 2013, motivat de faptul c� în anul 2013 pân� la zi nu i s-a solicitat efectuarea nici 
unei expertize tehnice judiciare. 

Contestatorul precizeaz� c� pentru expertizele efectuate în anii 2011 �i 2012, 
imediat dup� primirea onorarului cuvenit a pl�tit la Trezorerie impozitul pe venit �i CAS 
aferent. 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
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Dl. x sus�ine c� în prezent nu poate aprecia dac� pân� la finele anului 2013 va 
efectua vreo expertiz� tehnic� judiciar�, fapt ce ar însemna c� la finele anului s� solicite 
restituirea sumelor pl�tite pentru veniturile nerealizate. 

De asemenea, contestatorul sus�ine c� orice venituri realizate din efectuarea 
expertizelor tehnice pot fi verificate la Biroul Jude�ean de Expertize prin care se depun la 
instan�e �i la care se depun sumele de bani solicitate �i pl�tite. 

 
II. Prin “Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului x au stabilit în sarcina dl. x 
obliga�ii de plat� în sum�  total� de x lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit 
în sum� total� de x �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate în sum�  total� de x lei.  

 
 
III. Avand în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organului fiscal, sus�inerile contestatarului �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
supus� impunerii se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� dl. x datoreaz� pl��ile anticipate cu titlu 

de impozit în sum� de x �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate în sum�  total� de x lei stabilite prin “Decizia de impunere 
privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale 
de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, în condi�iile în care la baza stabilirii 
acestora a stat venitul net realizat în anul precedent, de c�tre contestator. 

 
 
În fapt, organele fiscale din cadrul Serviciului Registru Contribuabili Declara�ii 

Fiscale - A.F.P. x, în temeiul art.82 �i art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au emis “Decizia de impunere privind 
pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013“ 
nr.11301168288126/12.03.2013 la nivelul veniturilor realizate în anul fiscal 2012 pe 
baza Declara�iei privind venitul estimat/norma de venit pe anul 2012 depus� de c�tre 
contestator �i înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice x sub nr.x din data 
de13.08.2012. 

Prin “Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, organele fiscale au 
stabilit pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de x �i pl��i anticipate cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� total� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
  

Art. 53 
   “(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente au obliga�ia s� 
efectueze pl��i anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit 
art.82, cu excep�ia veniturilor prev�zute la art.52, pentru care plata anticipat� se 
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efectueaz� prin re�inere la surs� sau pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor 
art.52^1.” 
 
Art. 82 
     “(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente, cedarea 
folosin�ei bunurilor, activit��i agricole impuse în sistem real, prev�zute la art.71 alin.(5), 
precum �i din silvicultur� �i piscicultur�, cu excep�ia veniturilor din arendare, sunt obliga�i 
s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul 
veniturilor pentru care pl��ile anticipate se stabilesc prin re�inere la surs�. 
   (2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs� de venit, 
luându-se ca baz� de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul 
precedent, dup� caz, prin emiterea unei decizii care se comunic� contribuabililor, potrivit 
legii. În cazul impunerilor efectuate dup� expirarea termenelor de plat� prev�zute la 
alin.(3), contribuabilii au obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate la nivelul sumei datorate 
pentru ultimul termen de plat� al anului precedent. Diferen�a dintre impozitul anual 
calculat asupra venitului net realizat în anul precedent �i suma reprezentând pl��i 
anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se 
repartizeaz� pe termenele de plat� urm�toare din cadrul anului fiscal.  [...] 
    (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaz� pl��i anticipate în cazul contribuabililor 
care realizeaz� venituri din arendare �i care au optat pentru determinarea venitului net 
în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise 
pe baza declara�iei privind venitul realizat. 
  (4) Termenele �i procedura de emitere a deciziilor de pl��i anticipate vor fi stabilite prin 
ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 
  (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz� de calcul venitul 
anual estimat, în toate situa�iile în care a fost depus� o declara�ie privind venitul 
estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declara�ia privind venitul 
realizat pentru anul fiscal precedent, dup� caz. La stabilirea pl��ilor anticipate se 
utilizeaz� cota de impozit de 16% prev�zut� la art.43 alin. (1). 
  [...]” 
 
    Art. 296^21 
    “(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii �i 
la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor 
juridice interna�ionale la care România este parte, dup� caz: 
    a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
    b) membrii întreprinderii familiale; 
    c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 
economice; 
    d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
    e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate intelectual�, la care 
impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din eviden�a contabil� în partid� simpl�; 
    f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a impozitului pe 
venit, din activit��i de natura celor prev�zute la art.52 alin.(1) �i din asocierile f�r� 
personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e); 
     g) persoanele care realizeaz� venituri din activit��ile agricole prev�zute la art.71 alin. 
(1);” 
 
    Art. 296^22 
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   “(1) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale pentru persoanele 
prev�zute la art.296^21 alin.(1) lit.a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 
35% din câ�tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur�rilor 
sociale de stat �i nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câ�tig; contribuabilii al 
c�ror venit r�mas dup� deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în 
scopul realiz�rii acestui venit, respectiv valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, 
raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim men�ionat, nu datoreaz� 
contribu�ie de asigur�ri sociale.” 
 
 “Pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale 
    Art. 296^24 
     (1) Contribuabilii prev�zu�i la art.296^21 alin.(1) lit.a)-e) �i h) sunt obliga�i s� 
efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale. 
     (2) În cazul contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, pl��ile anticipate prev�zute 
la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prev�zute la art.82, 
prin decizie de impunere, pe baza declara�iei de venit estimat/norma de venit sau a 
declara�iei privind venitul realizat, dup� caz. În cazul contribu�iei de asigur�ri sociale, 
obliga�iile lunare de plat� se stabilesc pe baza venitului declarat, prev�zut la art.296^22 
alin. (1). 
    (3) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale 
pentru contribuabilii prev�zu�i la art.296^21 alin.(1) lit.a)-e) se eviden�iaz� lunar, 
iar plata acestei contribu�ii se efectueaz� trimestrial, în 4 rate egale, pân� la data 
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
     (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate pentru contribuabilii prev�zu�i la art.296^21 alin.(1) lit.a)-e) �i h) se eviden�iaz� 
lunar, iar plata se efectueaz� trimestrial, în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru.” 
 

Totodat�, prevederile art.211 �i art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 

 
Art. 211 
    “(1) Sunt asigura�i, potrivit prezentei legi, to�i cet��enii români cu domiciliul în �ar�, 
precum �i cet��enii str�ini �i apatrizii care au solicitat �i ob�inut prelungirea dreptului de 
�edere temporar� sau au domiciliul în România �i fac dovada pl��ii contribu�iei la fond, 
în conditiile prezentei legi.” 
 
Art. 257 
   “(1) Persoana asigurat� are obligatia pl�tii unei contribu�ii b�nesti lunare pentru 
asigur�rile de s�n�tate, cu excep�ia persoanelor prev�zute la art.213 alin. (1). 
    (2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote [...], 
care se aplic� asupra: 
    b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desf��oar� activit��i 
independente care se supun impozitului pe venit [...]”. 
 

Fa�� de cadrul legal men�ionat anterior �i din documentele existente la dosarul 
cauzei se re�ine c�, în cazul contribuabililor care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, în spe�� venituri din profesii libere sunt obliga�i s� efectueze în cursul 
anului pl�ti anticipate cu titlu de impozit �i pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale, 
acestea fiind stabilite de organele fiscale prin decizie de impunere, luând ca baz� de 
calcul venitul anual estimat în toate situa�iile în care a fost depus� o declara�ie privind 
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venitul estimat/norma de venit pentru anul curent sau venitul net din declara�ia privind 
venitul realizat din anul fiscal precedent, dup� caz. 

 
În cazul în spe��, se retine c� pl��ile anticipate cu titlu de impozit în suma de x lei‚ 

respectiv cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale în sum� de x lei au fost stabilite de 
organul fiscal prin “Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, luându-se ca baz� de 
calcul venitul net realizat în anul precedent (2012) în sum� de  lei din declara�ia privind 
veniturile realizate depus� de contribuabil la data de 13.08.2012 �i înregistrat� la 
organul fiscal sub nr.x. 

De asemenea, se retine c� domnul dl. x nu a depus declara�ia privind venitul 
estimat pentru anul fiscal 2013 pân� la data emiterii Deciziei de impunere privind pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum 
�i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013 
nr.x/12.03.2013. 

 
Se re�ine c�, din modul de stabilire a pl��ilor anticipate cu titlu de impozit privind 

venitul din activit��i independente �i cu titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale pe anul 
2013, rezult� c� impunerea a fost f�cut� corect �i legal, luându-se ca baz� de calcul 
venitul anual realizat în anul 2012, în condi�iile în care pân� la data impunerii nu a fost 
depus� o alt� declara�ie privind venitul estimat pentru anul 2013, prin care s� fie 
modificate sumele declarate ini�ial, iar modalitatea de repartizare pe termene de plat� a 
fost efectuat� corect, în conformitate cu prevederile art.82 �i art.296^24 din Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
În ceea ce prive�te argumentul contestatorului referitor la faptul c�, în prezent nu 

poate aprecia dac� pân� la finele anului 2013 va efectua vreo expertiz� tehnic� 
judiciar�, nu poate fi re�inut în condi�iile în care dispozi�iile legale invocate prev�d în mod 
expres faptul c� pl��ile anticipate se stabilesc fie în baza declara�iei de venit estimativ�, 
dac� se depune, fie în baza declara�iei de venit realizat pe anul anterior. 

 
Fa�� de cele ce prezentate, se re�ine c� organele fiscale au procedat legal la 

emiterea “Deciziei de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de 
contribu�ii de asigur�ri sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, prin care s-a stabilit în 
sarcina contribuabilului pl��i anticipate cu titlu de impozit în sum� de x ei, respectiv cu 
titlu de contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de x lei pe anul 2013, motiv 
pentru care contesta�ia domnului x urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat�. 
 
 

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul actelor normative invocate în prezenta 
decizie precum �i în baza prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

D E C I D E 
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Respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de dl. x împotriva “Deciziei de 
impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de asigur�ri 
sociale pentru anul 2013“ nr.x/12.03.2013, prin care a fost stabilit� suma de total� de 
xlei reprezentând: 

- x lei - pl��i anticipate cu titlu de impozit; 
- x lei - pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii de asigurari sociale de s�n�tate. 
 
 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor de atac administrativ �i poate fi 

atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 

 
 

 
  DIRECTOR EXECUTIV, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


