
  DECIZIA nr.1751 din 2021
privind soluționarea contestației formulate de d-na XX , înregistrată la

D.G.R.F.P. XX sub nr. XXR-DGR  18131/2021

         Serviciul soluționare contestații 1 din cadrul D.G.R.F.P. XX a fost sesizat
de  A.J.F.P.  XX,  prin  adresa  înregistrată  la  D.G.R.F.P.  XX  sub  nr.XXR-DGR
XX/XX, cu privire la contestația formulată de d-na XX, înregistrată la A.J.F.P.
XX în data de XX sub nr.XX, CNP.XX, cu domiciliul fiscal în localitatea XX, str.
XX, nr.XX, jud.XX, și cu cu domiciliul procedural ales la XX cu sediul în loc. XX
str. XX, nr.XX, ap.XX, jud XX. 

Contestația  este  semnată  de  contestatară,  în  conformitate  cu
prevederile art.269  alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală.

Persoana fizică XX a formulat contestație împotriva măsurilor înscrise în
Decizia de impunere anuală pentru  stabilirea contribuției de asigurări sociale
de sănătate și a contribuției de asigurări sociale anul XX nr.XX din 25.05.2021,
prin  care  s-au  stabilit  diferențe  de  contribuții  rezultate  din  regularizarea
anuală stabilite în plus în sumă de XX lei.  

Acțiunea în procedură prealabilă a fost formulată în termenul prevăzut
de  art.  270  alin.  (1)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedura
fiscală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  în  raport  de  data
comunicării  Deciziei  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea  contribuției  de
asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale anul XX nr. XX
din XX, confirmată de primire la data de XX, și data depunerii  contestației,
respectiv XX.

Constatând că în speță sunt  îndeplinite condițiile  prevăzute de art.
268, art. 269, art. 270 alin. (1)  și art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
Serviciul Soluționare Contestații X din cadrul Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice XX este legal investit să se pronunțe asupra contestației
formulată de persoana fizică Iliescu XX.

I. Prin contestația formulată, petenta se îndreaptă împotriva Deciziei de
impunere anuală pentru  stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate
și a contribuției de asigurări sociale anul XX nr.XX din XX,  contestând suma
stabilită  prin  decizia  de  impunere  amintită  mai  sus,  solicitand  anularea
Deciziei ca nelegală și emiterea unei noi decizii de impunere anuală care să
reflecte  situația  de  reală,  respectiv  faptul  că  contestatara  nu  mai  are  de
achitat nici o sumă de bani cu titlu de regularizare.
 Se  precizează  că  s-a  achitat  întreaga  sumă  datorată  cu  titlu  de
contribuție de asigurări sociale de sănătate. 

În  cursul  anului  XX,  s-a  formulat  cerere  pentru  a  beneficia  de
prevederile OUG 69/2020 în vederea anulării accesoriilor de plată, facilitate se
acorda  cu  obligarea  contribuabilului  de  a  achita  toate  obligațiile  fiscale
principale restante. 
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Sumele achitate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate
sunt în sumă totală de XX lei, stinse  cu documentele de plată: chitanța seria
XX nr. XX/XX în sumă de XX lei și chitanța seria XX nr. XX/XX în sumă de XX lei.

Se citează art.22 din Codul de procedură fiscală privind modalitatea de
stingere a creanțelor fiscale. 

Cu referire la nota finală   a Deciziei  de impunere anuală  nr. XX/XX,
comunicată la data de XX, petenta precizează că a fost pusă în întârziere, ca în
termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei să achite suma de XX lei
cu titlu de diferență contribuții stabilită în plus. 

Obligațiile  fiscale  pretinse  sunt  achitate,  respectiv  contribuții  de
asigurări sociale de sănătate pentru anul XX în sumă de XX lei, aspect care
rezultă din chitanțele anexate. 

În prezent, nu există o creanță certă, lichidă și exigibilă pentru care
petenta putea fi pusă în întârziere prin Decizia de impunere.  

Prin nota finală a Deciziei de impunere, nu se ține cont de starea fiscală
de fapt a contribuabil  și  se emite Decizia  fără a  lua în  considerare plățile
efectiv făcute cu destinația de contribuție sănătate pentru anul XX.

II.  Prin  Decizia  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea  contribuției  de
asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale anul XX nr. XX
din XX, Administrația Județenă a Finanțelor Publice XX a stabilit diferențe de
contribuții rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de XX
lei, în temeiul art.II alin.(5), alin.(8) și alin.(13) din OUG.18/2018.

III.  Având în vedere susținerile contestatarei, documentele existente la
dosarul cauzei și prevederile legale în vigoare, invocate de către  Administrația
Județeană  a  Finanțelor  Publice  Timiș,  se  reține  că  petenta  a  formulat
contestație  împotriva  Deciziei  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea
contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  și  a  contribuției  de  asigurări
sociale anul XX nr.XX din XX,  prin care s-au stabilit diferențe de contribuții
rezultate din realizarea anuală stabilite în plus în sumă de XX lei.

Referitor  la  Decizia  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări
sociale  pe  anul  XX  nr.XX  din  XX, cauza  supusă  soluționării  Direcției
Generale  Regionale  a  Finanțelor  Publice  XX  prin  Serviciul  Solutionare
Contestații XX este dacă organele fiscale au stabilit corect diferențe de
contribuții din regularizarea anuală în sumă  de XX lei.

În fapt, organele fiscale din cadrul Administrației Județene a Finanțelor
Publice XX au emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuției
de asigurări sociale de sănătate pe anul XX nr. XX din XX pentru diferențele de
contribuții rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de XX
lei, comunicată petentei la data de XX.

D-na  XX  figurează  înscrisă  în  evidențele  fiscale  ale   Administrației
Județene  a  Finanțelor  Publice  XX  că  desfășoara  profesii  liberale,  obiectul
principal de activitate fiind:  mediator și activități juridice, desfășoara profesii
liberale din anului XX.

În cursul  anului XX,  petenta a obținut venituri  din profesii  liberale
(mediator  și  activități  juridice),  iar  baza  anuală  de  calcul  pentru  care  se
calculează contribuția de asigurări sociale este sumă de XX  lei. Organele
fiscale au calculat contribuții de asigurări sociale de sănătate  datorate la o
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bază  de  calcul  în  sumă  de  XX  lei,  pentru  care  au  stabilit  diferențe  de
contribuții de sănătate din regularizarea anuală în sumă de XX lei.

Petenta precizează că decizia de impunere contestată este nelegală și
solicită emiterea unei noi decizii de impunere anuală care să reflecte situația
reală, respectiv faptul că obligația fiscală în cuantum de XX lei stabilită cu
titlul  de  diferențe  de  regularizări  anuale  stabilită  în  plus  a  fost  achitată.
Totodată, pe toată perioada anului XX, a avut calitatea de plătitor de venit la
sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  iar  persoanele  care  realizează
venituri  din  profesii  liberale  datorează  contribuție  de  asigurări  sociale  de
sănătate pentru aceste venituri realizate și declarate la organul fiscal.

În  drept,  potrivit  prevederilor  art.1  alin.(1),  alin.(2),  art.  (2)  lit.b),
art.3 lit.b), c) și art. 61 lit. a), art.67 alin.(1), alin.(2), alin.(8), art.74, art.122
alin.(1), art.153 alin.(1), lit.a), art.155, alin.(1) lit.c), art.156 lit.a), art.170
alin(1), alin. (2), srt.175 alin(1), alin.(5), art.179 alin. (1) lit.a), alin. (2), alin.
(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul de fiscală valabil în anul 2017:

,,Art. 1 - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
(1) Prezentul cod stabilește: cadrul legal privind impozitele, taxele și

contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art.2 alin. (2), care sunt venituri
ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat,
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului
asigurărilor  pentru șomaj și  fondului  de garantare pentru plata  creanțelor
salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și
contribuții  sociale;  modul  de  calcul  și  de  plată  a  acestora;  procedura  de
modificare  a  acestor  impozite,  taxe  și  contribuții  sociale.  De  asemenea,
autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice,
instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a legilor de ratificare a
convențiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor
sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de
procedură fiscală.

Art.  2 -  Impozitele,  taxele  și  contribuțiile  sociale  obligatorii
reglementate de Codul fiscal

(...)(2) Contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod
sunt următoarele:

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

Art. 3 - Principiile fiscalității
Impozitele  și  taxele  reglementate  de  prezentul  cod  se  bazează  pe

următoarele principii:
(...) b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare,

care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și
sumele  de  plată  să  fie  precis  stabilite  pentru  fiecare  plătitor,  respectiv
aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să
poată  determina  influența  deciziilor  lor  de  management  financiar  asupra
sarcinii lor fiscale;

c) justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a
fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în
funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;
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Art. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile  de  venituri  supuse  impozitului  pe  venit,  potrivit

prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;

Art. 67 - Definirea veniturilor din activități independente
(1)  Veniturile  din  activități  independente  cuprind  veniturile  din

activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii
liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv
din activități adiacente.

(2)  Constituie  venituri  din  profesii  liberale  veniturile  obținute  din
prestarea  de  servicii  cu  caracter  profesional,  potrivit  actelor  normative
speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective."
coroborat cu pct.6 alin 8 din H.G. 1/2016 privind Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal 

,,(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri
din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obținute
de  către:  medici,  avocați,  notari  publici,  executori  judecătorești,  experți
tehnici  și  contabili,  contabili  autorizați,  auditori  financiari,  consultanți
fiscali,  arhitecți,  traducători,  sportivi,  precum  și  alte  persoane  fizice  cu
profesii  reglementate  în  condițiile  legii  și  a  îndeplinirii  a  cel  puțin  4  din
criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal. "

Art. 74 -  Plăți  anticipate ale impozitului pe veniturile din activități
independente

Contribuabilii  care realizează venituri din activități independente au
obligația să efectueze plăți anticipate în contul impozitului anual datorat la
bugetul de stat, potrivit art. 121 , cu excepția veniturilor prevăzute la art.
72,  pentru  care  plata  anticipată  se  efectuează  prin  reținere  la  sursă  sau
pentru care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 73.

Art. 122 - Declarația privind venitul realizat
(1)  Contribuabilii  care  realizează,  individual  sau  într-o  formă  de

asociere,  venituri  din  activități  independente,  venituri  din  cedarea
folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
determinate în sistem real,  au obligația de a depune o declarație privind
venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până
la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Declarația  privind  venitul  realizat  se  completează  pentru  fiecare  sursă  și
categorie  de  venit.  Pentru  veniturile  realizate  într-o  formă  de  asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

(2)  Declarația  privind  venitul  realizat  se  completează  și  pentru
contribuabilii prevăzuți la art. 88 >alin. (2), caz în care plățile anticipate de
impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru
situațiile  în  care  intervin  modificări  ale  clauzelor  contractuale,  cu
excepția art. 121 alin. (8).

(3) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru contribuabilii
prevăzuți la art. 70, art. 84 alin. (3), art. 110 alin. (8) și art. 116.

Art.  153 -  Contribuabilii/Plătitorii  de venit  la  sistemul  de asigurări
sociale de sănătate
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(1)  Următoarele  persoane  au  calitatea  de  contribuabili/plătitori  de
venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor
legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
după caz:

a) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România;

Art.  155  -  Categorii  de  venituri  supuse  contribuțiilor  de  asigurări
sociale de sănătate

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale
de sănătate,  prevăzuți  la  art.153,  datorează, după caz, contribuții  de
asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:
      (...)  c)  venituri  din activități  independente,  definite conform art.
67     ;(...)  

Art. 156 - Cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate
Cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) 5,5% pentru contribuția individuală;

Art.  170 -  Baza de  calcul  al  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și
care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de
venit

(1)  Pentru  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități
independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza
normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări
sociale de sănătate este diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independent, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală
a normei de venit,  după caz,  raportată  la  numărul  de luni  în  care a  fost
desfășurată activitatea pe fiecare sursă de venit.  

(2)  Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017,
baza  lunară  de  calcul  prevăzută  la  alin.  (1)  nu  poate  fi  mai  mare  decât
valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2),
în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

Art.  175 -  Declararea  și  definitivarea  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate

(1) Veniturile care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări
sociale  de  sănătate  sunt  cele  din  declarația  de  venit  estimat/norma  de  venit
prevăzută la art. 120 sau din declarația privind venitul realizat prevăzută la art. 122,
după caz.(...)

(5) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligațiile
anuale  de  plată  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  se  determină  de
organul  fiscal  competent,  prin  decizia  de  impunere  anuală  prevăzută  la art.
179 alin.  (2),  pe  baza  declarațiilor  menționate  la  alin.  (1),  prin  aplicarea  cotei
prevăzute la art.  156 lit.  a)  asupra bazelor de calcul prevăzute la art.  170 - 173 ,
după caz, la determinarea cărora nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în
decizia de impunere.

Art. 179  Stabilirea contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate
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(1) Organul fiscal competent are obligația stabilirii contribuției anuale de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează, într-
un an fiscal, venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente;

          (2) Contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin.
(1) se stabilește, de organul fiscal competent, în anul următor celui de realizare
a veniturilor,  prin decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de
asigurări  sociale  de sănătate,  la  termenul  și  în  forma stabilite  prin  ordin al
președintelui  A.N.A.F.,  pe  baza  informațiilor  din  declarațiile  fiscale  privind
veniturile realizate, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după
caz.

(7) Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală prevăzută la
alin.  (2)  se  plătesc  în  termen de  cel  mult  60  de  zile  de  la  data  comunicării
deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează sau se restituie
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Potrivit  art.93  alin.(1),  alin.(2),  art.95  alin.(1),  art.154  alin.(1)  din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală

,,Art. 93 Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
(1) Stabilirea creanțelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a

materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare și a creanțelor fisca-
le.

(2) Creanțele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declarație de impunere, în condițiile art. 95 alin. (4) și art.

102 alin. (2);
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte ca-

zuri.

Art. 95 Decizia de impunere
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent.

Art. 154 Scadența creanțelor fiscale
(1) Creanțele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute

de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.
Din  dispozițiile  legale  precizate  reiese  că  pentru  veniturile  aferente

profesiilor  liberale,  sunt  venituri  pentru  care  contribuabilii  datorează
contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru anul XX și nu pot fi mai mari
decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul XX,
pentru care se stabilește contribuția, ce se stabilesc prin decizie de impunere
anuală emisă de organul fiscal.

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, rezultă că:
 - baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate se
determină prin însumarea bazelor lunare de calcul;

-  în  cursul  anului  fiscal,  pe  baza  declarației  de  venit  estimat  sau  a
declarației  privind  venitul  net  realizat  în  anul  precedent,  organele  fiscale
stabilesc obligații de plată anticipată în contul CASS, prin decizie de impunere
privind plățile anticipate;

- după încheierea anului fiscal, pe baza declarației privind venitul rea-
lizat aferent acelui an fiscal depusă de contribuabili, organele fiscale emit de-
ciziile de impunere anuală prin care stabilesc diferențele de regularizat impo-
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zit pe venit și CASS (obligații aferente venitului net impozabil anual – obliga-
ții de plată anticipată).

Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  rezultă
următoarele :

D-na  XX  figurează  înscrisă  în  evidențele  fiscale  ale  Administrației
Județene a Finanțelor Publice XX în calitate de persoană care obține venituri
din profesii  liberale respectiv activitate de mediator și  activități  juridice
aferente anului fiscal XX.

În  anul  următor  celui  de  realizare  a  venitului,  petenta  a  depus  și
înregistrat la organul fiscal  Declarația unică înregistrată sub nr.XX din data
de XX prin care a declarat veniturile realizate din profesii liberale pe anul
XX  în sumă de XX lei. 

În baza informațiilor înscrise în declarația unică înregistrată la organul
fiscal  sub nr.XX din data de XX, acesta a emis Decizia de impunere anuală
pentru  stabilirea  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pe  anul  XX
nr.XXdin  data  de  XX  prin  care  a  stabilit  în  sarcina  petentei  diferențe  de
contribuții rezultate din regularizarea anuală stabilite în plus în sumă de XX
lei. 

În cursul anului XX, câștigul salarial mediu brut/lună a fost de XX lei, iar
valoarea a 5 câștiguri medii brute/lună a fost în cuantum de XX lei.

Având în vedere că baza de calcul al contribuției de asigurări sociale
de sănătate se evidențiază lunar în anexa deciziei de impunere, iar baza
lunară de calcul nu poare fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial
mediu brut/lună, pe fiecare categorie de venit, se stabilește venitul lunar al
petentului astfel:

- venitul net anual din profesii liberale :XX lei:12/luni = XX lei.

Stabilirea  creanțelor  fiscale  reprezintă  activitatea  de  determinare  a
materiei  impozabile,  respectiv  de  calculare a  bazei  anuală  de  calcul  și  a
creanțelor fiscale, iar acestea se stabilesc prin decizie de impunere de organul
fiscal.

În actul administrativ fiscal – decizia de impune se înscrie și termenul de
plată, acest termen de plată curge de la data comunicării actului administrativ
fiscal.

Actul  administrativ  fiscal  contestat  a  fost  emis  în  format  electronic,
fiind  comunicat  contribuabilului  căruia  i-a  fost  destinat  la  data de XX prin
mijloace  electronice  de transmitere  la  distanță,  se  consideră  comunicat  în
termen de 15 zile de la data transmiterii actului către petent, respectiv XX.

În cuprinsul actului contestat se precizează că sumele de plată stabilite
se plătesc în termen de 120 zile de la data comunicării respectiv de la data de
XX, iar termenul scadent este XX. 

Se reține că decizia de impunere reprezintă titlu de creanță fiscală, în
care se evidențiază creanțele fiscale datorate de contribuabili și în temeiul că-
ruia se colectează creanțele fiscale cuvenite statului conform art. 152 alin. (2)
din Codul de procedură fiscală, motiv pentru care în decizia de impunere se
evidențiază materia impozabilă și creanța fiscală corelativă, după cum se pre-
vede și la art. 93 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
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Rubrica ”obligații privind plățile anticipate” de la pct. II.6 din deci-
zia contestată nu conține sumele efectiv achitate de contribuabili, ci sume-
le stabilite de organele competente ca obligații de plată cu titlu anticipat și
evidențiate într-un titlu de creanță corespunzător.

Prin decizia contestată se stabilesc obligații fiscale privind CASS, în baza
căreia se efectuează ulterior viramentele, așa cum prevede și art. 153 din Le-
gea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: “(1) în scopul exercitării
activității de colectare a creanțelor fiscale, organul fiscal organizează, pen-
tru fiecare contribuabil/plătitor, evidența creanțelor fiscale și modul de
stingere a acestora. Evidența se organizează pe baza titlurilor de creanță
fiscală și a actelor referitoare la stingerea creanțelor fiscale.”

Potrivit art. 153 din Codul de procedură fiscală organul fiscal organizea-
ză evidența creanțelor fiscale și modul de stingere a acestora, evidența reali-
zându-se pe baza titlurilor de creanță fiscală și a actelor referitoare la stin-
gerea creanțelor fiscale.

Sumele achitate se regăsesc în evidența fiscală și au stins diverse obliga-
ții existente în evidența fiscală.
 

Petenta  nu contestă baza anuală de calcul a contribuției de asigurări
sociale de sănătate pe anul XX în cuantum de XX lei, aceasta contestă faptul că
decizia de impunere anuală nu reflectă situația reală, respectiv faptul că nu
mai are de achitat  diferențe de contribuții rezultate din regularizarea anuală
stabilite în plus în sumă de XX lei, motivat de faptul că în cursul anului XX a
achitat suma de XX lei cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate.

 
În  contextul  considerentelor  anterior  prezentate,  având  în  vedere

prevederile legale citate și faptul că argumentele formulate prin contestație
de către contestatară nu demonstrează existenta unei alte situații decât cea
stabilita  de  organul  fiscal,  se  reține  că  Administrația  Județeană Finanțelor
Publice XX a procedat corect la emiterea Deciziei de impunere anuală pentru
stabilirea  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  și  a  contribuției  de
asigurări sociale pentru anul XX nr.XX din XX prin care a stabilit diferența de
CASS rezultată din regularizarea anuală în sumă de XX lei, fapt pentru care,
având în vedere prevederile art. 279 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, conform
cărora „(1) Prin decizie contestația poate fi admisă, în totalitate sau în parte,
ori  respinsă”,  coroborate  cu  prevederilor  pct.  11.1  lit.  a)  din  OPANAF  nr.
3741/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor  pentru aplicarea  titlului  VIII  din
Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  care  prevăd  „11.1.
Contestația  poate  fi  respinsă  ca:  a)  neîntemeiată,  în  situația  în  care
argumentele de fapt și de drept prezentate în susținerea contestației nu sunt
de natură să  modifice cele  dispuse prin  actul  administrativ  fiscal  atacat”,
contestația urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor legale invocate în
cuprinsul prezentei decizii, se:
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DECIDE

 Respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de d-na XX
împotriva  Deciziei  de  impunere  anuală  pentru  stabilirea  contribuției  de
asigurări sociale de sănătate pe anul XX nr.XX din XX pentru suma de XX lei,
reprezentând diferențe de contribuții de asigurări sociale de sănătate rezultate
din regularizarea anuală stabilite în plus.  

 prezenta decizie se comunică la:

- D-nei XX

            - AJFP XX
Prezenta decizie poate fi atacată  potrivit prevederilor legale la Tri-

bunalul XX  în termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL
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