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DECIZIA NR. DRc 7448/23.06.2014 
      privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-l X înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău  

sub nr. … 
 
   Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bacău cu adresa nr. …, înregistrată la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, cu privire la contestaţia 
formulată de d-l X, cu domiciliul în mun. …, cod numeric personal ... 
         Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …. 
           Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă 
dobânzi aferente contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoane care realizează venituri din activităţi independente şi persoane care 
nu realizează venituri.   

       Contestaţia este semnată de către contestator, în persoana d-lui X. 
 Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile prevăzut 
de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 
în vedere faptul că actul administrativ fiscal a fost comunicat contestatorului în 
data de .., conform confirmării de primire depusă la dosar, iar contestaţia a 
fost depusă în data de .., la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, unde a fost 
înregistrată sub nr. .... 
 Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare nr. 
…, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, prin care îşi menţine 
punctul de vedere înscris în actul emis şi propune respingerea contestaţiei ca 
fiind nefondată. 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
  I. D-l X, contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. …, prin care s-au stabilit pentru perioada 31.05.2012-25.07.2013, dobânzi 
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în suma de S lei, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în 
sumă de S lei. 
 Contestatorul menţionează faptul că a depus contestaţie la Casa de 
Asigurări de Sănătate Bacău împotriva deciziei prin care s-au stabilit contribuţii 
de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din dobânzi pentru 
perioada 2008-2011, la care i s-a răspuns foarte târziu. 
 Petentul precizează că este bolnav cronic, nu are alte venituri în 
afară de S lei pe lună din dobânzi bancare, se întreţine din pensia mamei, la 
rândul ei foarte bolnavă şi nu a beneficiat de servicii medicale gratuite din 
partea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău. 
 Totodată menţionează faptul că Casa de Asigurări de Sănătate 
Bacău nu a calculat contribuţiile de asigurări de sănătate la venitul real de S 
lei pe lună ci la salariul minim brut pe ţară, iar conform Monitorului oficial al 
României, partea I, nr. 938/30.11.2011, art. 296^22, pct. 6, persoanele care 
realizează venituri sub salariul minim brut pe ţară şi nu fac parte din familiile 
beneficiare de ajutor social, baza de calcul a contribuţiilor de asigurări de 
sănătate este de 1/3 din salarul minim brut pe ţară.  
 Contestatorul precizează că în data de 25.07.2013 a achitat suma 
de S lei reprezentând contribuţii de asigurări de sănătate, anexând în copie 
chitanţa seria TS9 nr. …. 
 
 II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bacău, respectând prevederile art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a emis Decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. …, prin care a stabilit pentru perioada 31.05.2012-
25.07.2013 dobânzi în sumă de S lei, aferente debitului stabilit de Casa de 
Asigurări de Sănătate Bacău prin Decizia de impunere din oficiu nr. … în 
sumă de S lei. 
 
 III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 

 
 Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a procedat 
în mod legal la emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. … şi la stabilirea în sarcina petentului a obligaţiilor fiscale 
în sumă de S lei, în condiţiile în care acesta nu face dovada achitării în 
termenul legal a obligaţiilor de plată înscrise în declaraţiile fiscale 
depuse la organul fiscal. 
 
  În fapt, organul fiscal, verificând documentele aferente debitelor 
transmise de către Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, a constatat că 
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aceasta a emis în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Decizia de impunere din oficiu nr. … 
privind stabilirea obligaţiilor de plată la Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate ca urmare a nedepunerii declaraţiei, de către contribuabilul 
persoană fizică prin care a stabilit pentru perioada 01.01.2007-31.12.2011 
contribuţii de asigurări de sănătate în sumă de S lei aferente veniturilor din 
dobânzi, având termenul de plată în data de 25.01.2012. 
 Decizia de impunere din oficiu nr. .. a fost comunicată contribuabilului 
în data de 18.06.2013, conform confirmării de primire anexată la dosar. 
 În data de 31.05.2013 d-l X depune contestaţie la Casa de Asigurări 
de Sănătate a Judeţului Bacău împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. …. 
 Ca urmare, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău, prin 
Adresa nr…. îi comunică contestatorului faptul că potrivit prevederilor art. 257 
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
acesta datorează contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate pentru 
veniturile din dobânzi, contribuţii ce au fost stabilite prin Decizia de impunere 
din oficiu nr. .. în sumă de S lei.   
 În data de 25.07.2013, conform chitanţei seria TS9 nr. anexată la 
dosar, contestatorul achită suma de S lei reprezentând contribuţii de asigurări 
de sănătate în sumă de S lei şi accesorii aferente în sumă de S lei. 
 Ca urmare, în data de 31.12.2013, organul fiscal stabileşte prin 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .. din data de 31.12.2013 
pentru perioada 31.05.2013-25.07.2013 accesorii în sumă de S lei. 
          
                 În drept, 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: 
               „(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de 
administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele 
fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;  
               (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor 
prevăzute la alin. (4) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al 
ministrului sănătăţii, în termen de 30 zile de la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I”. 
 
 Astfel prin Ordinul Comun al Ministerului Finanţelor  Publice nr. 
806/06.06.2012, Ministerului Sănătăţii nr. 608/13.06.2012 şi Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 934/06.06.2012 privind procedura de 
predare primire a documentelor şi informaţiilor în vederea administrării de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a contribuţiilor sociale 
obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi cap. III din Titlul 
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IX^2 al Codului fiscal a fost aprobat Protocolul-Cadru de predare primire a 
documentelor şi informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de 
persoanele fizice prevăzute la cap. II şi cap. III din Titlul IX^2 al Codului fiscal. 
 Prin urmare Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a transmis 
organului fiscal Decizia de impunere din oficiu nr. .. prin care s-au stabilit de 
plată contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei, aferente 
veniturilor din dobânzi, pentru perioada 01.01.2007-31.12.2011. 
 Ca urmare, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău a 
emis Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … prin care au fost 
calculate dobânzi în sumă de S lei, aferente debitului stabilit de Casa de 
Asigurări de Sănătate Bacău prin Decizia de impunere din oficiu nr. …. 
 Potrivit art. 85 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală alin. (1):  
                  „(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
                  a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86  
alin. (4); 
                  b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 Contestatorul menţionează faptul că Casa de Asigurări de Sănătate 
Bacău nu a calculat contribuţiile de asigurări de sănătate la venitul real de S 
lei pe lună ci la salariul minim brut pe ţară, iar conform Monitorului oficial al 
României, partea I, nr. 938/30.11.2011, art. 296^22, pct. 6, persoanele care 
realizează venituri sub salariul minim brut pe ţară şi nu fac parte din familiile 
beneficiare de ajutor social, baza de calcul a contribuţiilor de asigurări de 
sănătate este de 1/3 din salarul minim brut pe ţară. 
 Potrivit art. 296^22 alin. (6) şi art. 71 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
  „ART. 296^22 Baza de calcul 
 (6) În cazul persoanelor care realizează numai venituri de 
natura celor prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5) sub nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de 
ajutor social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. 
 
 ART. 71 Definirea veniturilor 
 (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute 
individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: 
 a) cultivarea produselor agricole vegetale; 
 b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor 
fructiferi şi altele asemenea; 
 c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea 
produselor de origine animală, în stare naturală. 
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 (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile 
obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului 
forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, 
precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. 
  (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite 
norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit 
prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente", venitul net 
anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în 
partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de 
impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care 
venitul net anual se determină în sistem real.”  
 Se reţine astfel că veniturile din dobânzi obţinute de petent nu se 
încadrează în categoria celor pentru care se aplică prevederile art. 296^22 
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi anume faptul că baza lunară de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim 
brut pe ţară. 
 Totodată, sunt aplicabile dispoziţiile art. 119 şi art. 120 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 
 “Art. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de 
întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor 
a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi 
penalităţi de întârziere;  
                Art. 120 Dobânzi 
                (1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv; 
 Având în vedere faptul că debitul în sumă de S lei stabilit de Casa 
de Asigurări de Sănătate Bacău prin Decizia de impunere din oficiu nr. … 
privind stabilirea obligaţiilor de plată la Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate ca urmare a nedepunerii declaraţiei de către contribuabilul 
persoană fizică, are termenul de plată în data de 25.01.2012, iar contestatorul 
achită în data de 25.07.2013, cu chitanţa seria TS9 nr. .., se reţine astfel că d-l 
X a efectuat plata obligaţiilor fiscale datorate cu întârziere, iar pentru 
neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor fiscale se datorează 
dobânzi. 

      Ca urmare, în mod corect organul fiscal a stabilit în sarcina d-lui X 
obligaţii fiscale pentru neplata în termen a debitelor datorate, în sumă de S lei, 
reprezentând dobânzi aferente contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, 
urmând să se respingă contestaţia, ca neîntemeiată. 
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 216 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul General al 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, 
 
 
                                                  DECIDE: 
 
 
 Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de  d-l 
X, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …, pentru 
suma de S lei reprezentând dobânzi aferente contribuţiilor de asigurări sociale 
de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi 
independente şi persoane care nu realizează venituri. 
 
 Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău, 
spre a fi dusă la  îndeplinire. 
 
                În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Bacău sau la Tribunalul Iaşi. 
 
    


