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                DECIZIA nr.2679

      
Directia  Generala  Regionala  a  Finantelor  Publice   a  fost  sesizata  de

Administratia  Judeteana  a  Finantelor  Publice   -Serviciul  Registru  Contribuabili
Declaratii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa  inregistrata la D.G.R.F.P.  cu privire la
solutionarea  contestatiei formulata de către X.

 X formuleaza  contestatie   impotriva   Deciziei  de  impunere  anuala  pentru
stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014 prin care organele
fiscale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice    au stabilit in sarcina
sa, diferenta in minus de contributii de asigurari sociale de sanatate .

Contestatia formulata  impotriva  Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014  a fost depusa in termenul
legal prevazut de art. 270 alin.(1)  din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, in raport de comunicarea actului administrativ fiscal si inregistrarea contestatiei
la A.J.F.P., conform stampilei registraturii acestei institutii, aplicata pe contestatia aflata
in original la dosarul cauzei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268,  art.269,
art.270  alin.(1)  si  art.272  alin.(2)  lit.a)  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedura  fiscala,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  D.G.R.F.P.-Serviciul
Solutionare Contestatii 2 este investita legal   sa solutioneze contestatia  formulata  de
catre X.

Prin adresa inregistrata la Administratia Finantelor Publice,  X formuleaza cerere
de renuntare la contestatia  îndreptată împotriva  Deciziei de impunere anuala pentru
stabilirea contributiei de asigurari  sociale de sanatate pe anul 2014  pe motiv ca a
interpretat gresit , in sensul ca ar datora bugetului de stat impozit pe venit .

Contestatarul  specifica  faptul  ca,  ulterior  formularii  contestatiei  a  inteles  ca
urmare emiterii acestei  decizii beneficiaza de restituirea sumei  .

Cu  privire  la  suma  stabilita  in  minus(de  restituit)  prin  Decizia  de  impunere
anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014 ,
contestatarul solicita restituirea sumei sau compensarea acesteia cu alt debit de plata.

In ceea ce priveste cererea   ,  prin care contestatarul  renunta la contestatia
formulata  impotriva  Deciziei  de  impunere  anuala  pentru  stabilirea  contributiei  de
asigurari sociale de sanatate pe anul 2014  , in speta sunt aplicabile prevederile art.271
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , potrivit caruia:

„(1) Contestaţia poate fi retrasă de către contestator până la soluţionarea
acesteia. În acest caz, organul de soluţionare competent comunică contestatorului
decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.”
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iar potrivit pct.4.3 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr.3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din
Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare:

“După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare
competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la
contestaţie.”

In consecinta, avand in vedere prevederile legale invocate precum si cererea de
renuntare, depusa de catre contestatar, inregistrata la A.J.F.P.,  ia act de renuntare la
contestatia  înregistrată  ,  formulata   împotriva  Deciziei  de  impunere  anuala  pentru
stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014, emisa de organele
fiscale din cadrul A.J.F.P..

In  ceea  ce  priveste  cererea  de  restituire  sau  compensare  a  diferentei   de
contributii de asigurari sociale de sanatate stabilita in minus pe anul 2014   urmare
regularizarii anuale, organul de solutionare a contestatiei nu are competenta materiala
de a se pronunta asupra acestui capat de cerere. 

Pentru acest capat de cerere competenta de solutionare partine organului fiscal
din  cadrul  A.J.F.P.avand  in  vedere  prevederile  art.167”Compensarea”  respectiv
art.168”Restituiri de sume” din Legea  nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala
cu modificarile si completarile, potrivit carora:

-art.167

“(7)  Compensarea  se  constată  de  către  organul  fiscal  competent,  la
cererea debitorului sau din oficiu. Dispoziţiile art. 165 privind ordinea stingerii
datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.”

-art.168

„(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită
sau încasată fără a fi datorată.[…]

(4)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (1),  se  restituie  din  oficiu
următoarele sume:

 a)  cele  de  restituit,  reprezentând  diferenţe  de  impozite  rezultate  din
regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se
restituie  în  termen  de  cel  mult  60  de  zile  de  la  data  comunicării  deciziei  de
impunere;[...]

 (8)  În  cazul  în  care  contribuabilul/plătitorul  înregistrează  obligaţii
restante,  restituirea/rambursarea  se  efectuează  numai  după  efectuarea
compensării potrivit prezentului cod.”

Potrivit  prevederilor art.272 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(2)**) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi
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au  domiciliul  fiscal  contestatarii  sunt  competente  pentru  soluţionarea
contestaţiilor ce au ca obiect:

a)creanţe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
b)măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane

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.”

 Prin urmare se constata necompetenta materiala a organului de solutionare a
contestatiei de a se pronunta asupra  capatului de cerere privind  cererea de restituire
sau compensare a diferentei  de contributii de asigurari sociale de sanatate  stabilita in
minus pe anul 2014 urmare regularizarii anuale.

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul prevederilor art.
271  din  Legea  nr.207/2015  privind   Codul  de  procedura  fiscala  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare  coroborat  cu  prevederile   pct.4.3  din Ordinul presedintelui
Agentiei  Nationale  de  Administrare  Fiscala  nr.3741/2015  privind  aprobarea
Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din Legea nr.207/2015  privind   Codul  de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se:

                          DECIDE

1.Directia  Generala  Regionala  a  Finantelor  Publice  ia  act  de  renuntarea   la
contestatia   formulata   împotriva  Deciziei  de  impunere  anuala  pentru  stabilirea
contributiei de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014  emisa de organele fiscale
din cadrul A.J.F.P.,   privind  diferenta in minus  de contributii de asigurari sociale de
sanatate   rezultata urmare regularizarii anului 2014.

2.Constatarea  necompetentei   materiale  a  organului  de  solutionare  a
contestatiei din cadrul D.G.R.F.P.  referitoare  la capatul de cerere privind  cererea de
restituire sau compensare a diferentei  de contributii de asigurari sociale de sanatate
stabilita in minus pe anul 2014,    urmare regularizarii anuale.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate
fi atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la comunicare, conform prevederilor Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
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