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DECIZIA NR. 10586/06.12.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

doamna X din Iaşi, CNP X, înregistrată la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi-Serviciul Gestionare Registru Contribuabili şi

Declaraţii Fiscale sub nr.X, iar la Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi sub nr.ISR_REG/X

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi-Serviciul Gestionare Registru
Contribuabili şi Declaraţii Fiscale, prin adresa nr.X înregistrată la Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG/X asupra
contestaţiei formulate de doamna X, CNP X, cu domiciliul în municipiul Iaşi,
Aleea Xnr.X, bloc X, scara X etaj X, ap.X, judeţul Iaşi.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul
2015 nr.X , emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.

Obiectul contestaţiei îl constituie suma de S lei, reprezentând
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate 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 18.10.2019,
aşa cum rezultă din Lista de solicitări duplicate pentru documente imprimate
la UIR-confirmări/retururi nr. X , şi data depunerii contestaţiei, respectiv
07.11.2019, aceasta fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi-Serviciul Gestionare Registru Contribuabili şi
Declaraţii Fiscale sub nr.X.

Contestaţia este semnată de către doamna X.
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Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 268, art.
269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
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:

I. Doamna X din Iaşi formulează contestaţie împotriva Deciziei
de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2015 nr.X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi, susţinând următoarele:

PFA X, având Autorizaţia de funcţionare seria A nr.X, emisă de
Ministerul de Finanţe, cod de identificare fiscală X, a achitat toate obligaţiile
fiscale aferente activităţii din anul 2015, astfel cum rezultă din Decizia de
impunere anuală pentru anul 2015, înregistrată la Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală sub nr.X.

De asemenea, şi în anii 2016 şi 2017, PFA X a achitat toate
obligaţiile fiscale aferente activităţii desfăşurate în aceşti ani.

Petenta susţine că la data de 31.12.2017, PFA X a fost radiată
din Registrul de evidenţă a contribuabililor persoane fizice, conform Deciziei
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi nr.X.

Astfel, petenta invocă în susţinerea contestaţiei art.266 alin.(4)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare şi susţine că atâta timp cât PFA X a fost radiată din
Registrul de evidenţă a contribuabililor persoane fizice, începând cu data de
31.12.2017, nu mai există bază legală pentru calcularea obligaţiilor fiscale,
debitorul neexistând.

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 2015 nr.X, decizie prin care s-a stabilit în sarcina acesteia
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.I.1+Rd.I.2+Rd.I.3+Rd.I.4+Rd.I.5+Rd.I.6)
Slei;

- 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 diferenţe de contribuţii de asigurări

sociale de sănătate 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 şi a veniturilor în regim de reţinere la sursă a impozitului pe
venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art.52 alin.(1) lit.b)-d) şi din
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asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.13 lit.e) din Codul fiscal,
în sumă de S lei.

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

Cauza supusă soluţionării este dacă legal organul fiscal a
emis decizia de impunere pe persoana fizică X, CNP X, prin care a
regularizat contribuţia de asigurări sociale de sănătătate aferentă
veniturilor din activităţi independente realizate în anul 2015 de PFA X ,
în condiţiile în care PFA-ul a fost radiat la data de 31.12.2017, însă
conform Codului de procedură fiscală, obligaţiile fiscale se transferă la
persoana fizică ca atare, colectarea lor continuând din patrimoniul
personal al persoanelor fizice pe cod numeric personal.

În fapt, conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A nr.X,
emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, doamnei X, expert
contabil, i s-a atribuit codul de înregistrare fiscalăX.

Prin declaraţia 200 ”Declaraţie privind veniturile realizate din
România Anul 2015”, înregistrată la organul fiscal sub nr.X , petenta declară
un venit net din profesii libere în sumă de S lei.

De asemenea, prin declaraţia 200 ”Declaraţie privind veniturile
realizate din România Anul 2015”, înregistrată la organul fiscal sub nr.X,
petenta declară un venit net în regim de reţinere la sursă din activitatea de
expertiză contabilă în sumă de S lei.

La data de 31.12.2017, PFA X, a încetat activitatea autorizată
fiind radiată din Registrul de evidenţă a contribuabililor persoane fizice,
conform Deciziei Administraţiei Judeţene a Finanţşelor Publice Iaşi nr.X.

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 2015 nr.X, decizie prin care s-a stabilit în sarcina acesteia
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.I.1+Rd.I.2+Rd.I.3+Rd.I.4+Rd.I.5+Rd.I.6)
Slei;

- 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 diferenţe de contribuţii de asigurări

sociale de sănătate 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 şi a veniturilor în regim de reţinere la sursă a impozitului pe
venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art.52 alin.(1) lit.b)-d) şi din
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asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.13 lit.e) din Codul fiscal,
în sumă de 3.300 lei.

În drept, potrivit art. 1, art. 2, art.296^18, art. 296^21, art.
296^22, art. 296^24 și art. 296^25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul 2015:

”Art. 1. – (1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru
impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2,
care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale, precizează contribuabilii
care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii
sociale, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Prezentul
cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi
contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în
aplicarea prezentului cod şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.
(...)

(3) În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează
asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict
între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”.

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

(...)
b) contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;[...]”.
“Art.296^18-(3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt

următoarele:
(...)
b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;
b^2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;”
”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;
(...)
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);”

”Art. 296^22. - (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic
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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.

(...)
(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f)

şi h), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit
prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi
cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere,
valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul
expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare.

(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f),
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 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. - (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) Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiilor menţionate la
alin. (1), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1)
asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22.

(...)
(4)Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de

asigurări sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim
prevăzut la art. 296^22 alin. (2), (2^1), (2^2), (5) şi (6) se realizează de
organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală. “

În speţă sunt incidente şi dispoziţiile art. 222 şi art. 266 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31.12.2015,
potrivit cărora:

“Art. 222- (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:
a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac

dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi;(...)”
“Art. 266-(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei

contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia
persoanelor prevăzute la art. 224 alin. (1).

(2) Veniturile asupra cărora se stabileşte contribuţia de
asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în Codul fiscal.”
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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.

De asemenea, se reţine că, în cazul contribuabililor care
realizează venituri din convenţii civile, se datorează obligaţii anuale de plată
a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, determinate pe baza
declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezultă
următoarele:

Prin declaraţia 200 ”Declaraţie privind veniturile realizate din
România Anul 2015”, înregistrată la organul fiscal sub nr.X, petenta declară
un venit net din profesii libere în sumă de S lei.

De asemenea, prin declaraţia 200 ”Declaraţie privind veniturile
realizate din România Anul 2015”, înregistrată la organul fiscal sub nr.X,
petenta declară un venit net în regim de reţinere la sursă din activitatea de
expertiză contabilă în sumă de S lei.

Acelaşi venit este declarat pentru petentă, prin Declaraţia
informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la
sursă, formular 205, depusă pentru anul 2015, de Tribunalul Iaşi,
înregistrată la organul fiscal sub nr.INTERNT-X

Având în vedere cele de mai sus, organul fiscal emite Decizia de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate Anul 2015 nr.X, decizie prin care s-a stabilit o contribuţie de
asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei, prin aplicarea cotei de 5,5%
asupra veniturilor realizate în anul 2015 în sumă de Slei (S lei venituri din
profesii libere + 3.300 lei venituri din activitatea de expertiză contabilă şi
tehnică, judiciară şi extrajudiciară).

Nu se reţine în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţia
petentei precum că atâta timp cât PFA X a fost radiată din Registrul de
evidenţă a contribuabililor persoane fizice, începând cu data de 31.12.2017,
nu mai există bază legală pentru calcularea obligaţiilor fiscale, debitorul
neexistând, deoarece, speţei îi sunt aplicabile prevederile art.23 alin.(3),
art.27 alin.(1), art.93 alin.(2) lit.b) şi art.266 alin.(4^1) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi anume:

“Art.23-(3) Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă
răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării
profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu
sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi
celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324
alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.”
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“Art.27-(1) Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal
trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun,
dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile.”

“Art.93-(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
(...)
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în

celelalte cazuri.”
“Art.266- (4^1) Obligaţiile fiscale datorate de debitori,

persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi
potrivit legii, se anulează după radiere, inclusiv în situaţia în care
obligaţiile au fost preluate de alţi debitori în conformitate cu
prevederile art. 23.”

De asemenea, art.20 alin.(1), art.26 şi art.31 din Ordonanaţa de
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd
următoarele:

“Art.20-(1) Titularul PFA răspunde pentru obligaţiile
asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din
patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru
satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale
debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul
civil sunt aplicabile.”

“Art.26-Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale
răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii
economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu
sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi
celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324
alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.”

“Art.31- Membrii întreprinderii familiale răspund solidar şi
indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea
întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune şi, în completare, cu întreg
patrimoniul acestora, corespunzător cotelor de participare prevăzute la
art. 29 alin. (1).”

Astfel, art.266 alin.(4^1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, mai sus citat, are
ca obiect nu anularea obligaţiilor fiscale şi renunţarea la încasarea lor, ci
faptul că nu se mai pot încasa respectivele obligaţii de la entitatea care a
exercitat activităţi economice în mod independent sau profesii libere,
asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, respectiv din patrimoniul
afacerii, acestea transferându-se la persoana fizică ca atare, colectarea lor
continuând din patrimoniul personal al persoanelor fizice pe cod numeric
personal.
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Faţă de cele mai sus prezentate, rezultă că Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul
2015 nr.X 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 de asigurări sociale de sănătate
rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus.

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

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de
doamna X împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2015 nr.X, 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, stabilite în plus.

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Iaşi.

DIRECTOR GENERAL,
ŞEF SERVICIU SOLUŢIONARE

CONTESTAŢII 1,

ÎNTOCMIT,


