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DECIZIA NR. 10202/ 02.03.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

Persoana Fizică X, jud. Iaşi
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi

sub nr. X/24.11.2017
şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

sub nr. X/28.11.2017

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi – Serviciul Registru Contribuabili,
Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr. X/27.11.2017,
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
X/28.11.2017, cu privire la contestaţia formulată de Persoana Fizică X,
CNP X cu domiciliul în mun. Iaşi, bld. X, nr. X, bloc X, apX, etaj X, jud. Iaşi.

Persoana Fizică X, jud. Iaşi, formulează contestaţie împotriva
Deciziei de impunere anuale pentru stabilirea contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pe Anul 2012 nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Iaşi cu privire la suma de S lei, reprezentând
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din
regularizarea anuală, stabilite în plus pentru anul 2012.

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 faptul că
actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat la data de 19.10.2017,
conform confirmării de primire existente în copie la dosarul cauzei, iar
contestaţia a fost depusă la data de 24.11.2017, fiind înregistrată la
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
280786/24.11.2017.

Constatând că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
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
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completările ulterioare, Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi este legal investit
să soluţioneze contestaţia.

I. Persoana fizică X, jud. Iaşi, formulează contestaţie
împotriva Deciziei de impunere anuale pentru stabilirea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr. X emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi cu privire la suma
de S lei reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de
sănătate rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus.

Prin contestaţia formulată petentul susţine faptul că potrivit art.
296^2 din Codul fiscal, modificat, persoanele care sunt asigurate ale
sistemului publice de pensii conform art. 6 alin. (1) pct. I-III-V din Legea nr.
63/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din
categoriile de pensii, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru
veniturile din contracte/convenţii civile.

II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene 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, cu
modificările şi completările ulterioare a emis Decizia de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru anul 2012 nr. X, prin care a stabilit în sarcina Persoanei Fizice
X, jud. Iaşi, total contribuţie datorată în sumă de S lei, din care a
scăzut plăţile anticipate în sumă de S lei, rămânând ca diferenţe de
contribuţii rezultate din regularizarea anuală suma de S lei.

Persoana fizică X, jud. Iaşi, a obţinut în anul 2012 venituri din
contracte convenţii civile în sumă totală de S lei, aşa după cum rezultă din
extrasul din baza de date a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Iaşi, existent în copie la dosarul cauzei.

Veniturile în sumă de S lei au fost declarate de către Opera
Naţională Română Iaşi prin Declaraţia 205 - Declaraţia informativă privind
impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă nr.
X/30.05.2013, ca fiind obţinute de persoana fizică din contracte/convenţii
civile în sumă de S lei şi i s-a reţinut impozit pe venit în sumă de S lei.

Pentru veniturile realizate în sumă de S lei, Opera Naţională
Română Iaşi nu a reţinut şi declarat în contul petentei prin declaraţia 112
nici o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012.

Veniturile în sumă de S lei au fost declarate de către Teatrul
Naţional Vasile Alecsandri Iaşi prin Declaraţia 205 - Declaraţia informativă
privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă nr. X, ca
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fiind obţinute de persoana fizică din contracte/convenţii civile în sumă de S
lei şi i s-a reţinut impozit pe venit în sumă de S lei.

Pentru veniturile realizate în sumă de S lei, Teatrul Naţional
Vasile Alecsandri Iaşi nu a reţinut şi declarat în contul petentei prin
declaraţia 112 nici o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru
anul 2012.

În urma depunerii declaraţiilor 205, organul fiscal Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, a emis Decizia de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul
2012 nr. X, prin care a stabilit în sarcina Persoanei Fizice X, jud. Iaşi,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă totală de S lei pentru
întreg anul 2012 datorată de persoana fizică pentru veniturile din
contracte/convenţii civile în sumă de S lei, din care a scăzut plăţile
anticipate în sumă de S lei, rămânând ca diferenţe de contribuţii rezultate
din regularizarea anuală în suma de S lei (S lei CASS datorată pentru
anul 2012 – S lei plăţi anticipate).

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi
având în vedere motivaţiile petentului, constatările organului fiscal şi
actele normative în vigoare pentru perioada verificată, se reţin
următoarele:

Referitor la suma de S lei, reprezentând diferenţe de
contribuţie de asigurări sociale de sănătate, stabilită în plus, aferentă
anului 2012 pentru veniturile obţinute din convenţii civile, stabilită
suplimentar în sarcina persoanei fizice X, jud. Iaşi prin Decizia de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru Anul 2012 nr. X, Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, este
învestită să analizeze dacă persoana fizică datorează această sumă,
în condiţiile în care prin contestaţia formulată şi prin documentele
depuse, petentul nu demonstrează contrariul.

În fapt, Persoana fizică X, jud. Iaşi, a obţinut în anul 2012
venituri din contracte convenţii civile în sumă totală de S lei, aşa după cum
rezultă din extrasul din baza de date a Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Iaşi, existent în copie la dosarul cauzei.

Veniturile în sumă de S lei au fost declarate de către Opera
Naţională Română Iaşi prin Declaraţia 205 - Declaraţia informativă privind
impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă nr.
X/30.05.2013, ca fiind obţinute de persoana fizică din contracte/convenţii
civile în sumă de S lei şi i s-a reţinut impozit pe venit în sumă de S lei.

Pentru veniturile realizate în sumă de S lei, Opera Naţională
Română Iaşi nu a reţinut şi declarat în contul petentei prin declaraţia 112
nici o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012.



Exemplarul 4/4
Operator de date cu caracter personal 759

Page 4 of 12

www.anaf.ro

Veniturile în sumă de S lei au fost declarate de către Teatrul
Naţional Vasile Alecsandri Iaşi prin Declaraţia 205 - Declaraţia informativă
privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă nr. X, ca
fiind obţinute de persoana fizică din contracte/convenţii civile în sumă de S
lei şi i s-a reţinut impozit pe venit în sumă de S lei.

Pentru veniturile realizate în sumă de S lei, Teatrul Naţional
Vasile Alecsandri Iaşi nu a reţinut şi declarat în contul petentei prin
declaraţia 112 nici o contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru
anul 2012.

În urma depunerii declaraţiilor 205, organul fiscal Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, a emis Decizia de impunere anuală
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul
2012 nr. X, prin care a stabilit în sarcina Persoanei Fizice X, jud. Iaşi,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate în sumă totală de S lei pentru
întreg anul 2012 datorată de persoana fizică pentru veniturile din
contracte/convenţii civile în sumă de S lei, din care a scăzut plăţile
anticipate în sumă de S lei, rămânând ca diferenţe de contribuţii rezultate
din regularizarea anuală în suma de S lei (S lei CASS datorată pentru
anul 2012 – S lei plăţi anticipate).

Prin contestaţia formulată petentul susţine faptul că potrivit art.
296^2 din Codul fiscal, modificat, persoanele care sunt asigurate ale
sistemului publice de pensii conform art. 6 alin. (1) pct. I-III-V din Legea nr.
63/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din
categoriile de pensii, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru
veniturile din contracte/convenţii civile.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile:
• art. 257, art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, aplicabile la data de 31.12.2012,
unde se precizează:

„ART. 257
(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii

băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia
persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte
sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

[…]
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care

desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe
venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează
contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un
salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
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[…]
(2^2) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740

de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de
sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).

(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp
venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (2^1) şi
(2^2) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra
tuturor acestor venituri.

[…]
(7) Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate revine persoanei juridice sau fizice care plăteşte
asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv
asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).”

ART. 213*)
[…]
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre

următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte
surse, în condiţiile prezentei legi:

[…]
h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
[…]”.
ART. 52
„Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi

anticipate pentru unele venituri din activităţi independente
(1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice

sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au
obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la
sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

[…]
b) venituri din activităţi desfăşurate în baza

contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil,
precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din
activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;

[…]”.
Facem precizarea că cota de contribuţie de asigurări sociale de

sănătate s-a modificat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293
din 21 decembrie 2011, unde la art. 8 se precizează că aceasta este de
5,5%, aplicabilă la data de 31.12.2012:

„SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
ART. 8
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(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(…)
(5) Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările

de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

(…)
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au

obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse”.
Conform textelor de lege, contribuţia de asigurări sociale de

sănătate a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 5,5%
care se aplică asupra veniturilor impozabile realizate de persoane care
desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit,
venituri în categoria cărora se cuprind şi veniturile din activităţi
desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile obţinute de petent.

De asemenea, se menţionează că această contribuţie se
calculează şi se datorează şi în situaţia în care persoana care obţine
venituri din contracte/convenţii civile are şi calitatea de salariat sau de
pensionar, contribuţia calculându-se asupra tuturor acestor venituri.

În situaţia în care contribuabilul obţine venituri din activităţi
desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit
Codului civil, plătitorii persoane juridice au obligaţia de a calcula, de a
reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi
anticipate.

Totodată se face precizarea că, în situaţia în care venitul
impozabil realizat de persoane care desfăşoară activităţi independente
care se supun impozitului pe venit, în cazul de faţă venitul din
contracte/convenţii civile realizat de petent, este singurul asupra căruia se
calculează contribuţia, atunci aceasta nu poate fi mai mică decât cea
calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.

La data de 31.12.2012, sunt aplicabile şi prevederile art. 296^21,
art. 296^22, art. 296^23, art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, unde se precizează:

„ART. 296^21
Contribuabili
(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:

(…)
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la

sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute
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la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fără personalitate juridică
prevăzute la art. 13 lit. e);”

ART. 296^22
„Baza de calcul
[…]
(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. 296^23
„Excepţii specifice
(…)
(3) Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal

venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma
indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei,
precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile fără
personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), se calculează şi se
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor
acestor venituri.

„CAPITOLUL I
Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care

realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri
din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia
statului

(…)
ART. 296^3
„Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale
Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:
[…]
d) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei;
[…]”.
Conform acestor prevederi legale, au calitatea de contribuabil la

sistemul public de asigurări sociale de sănătate, persoanele care
realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din
activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate
potrivit Codului civil.
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De asemenea, se menţionează că această contribuţie se
calculează şi se datorează şi în situaţia în care persoana care obţine
venituri din contracte/convenţii civile are şi calitatea de salariat sau de
pensionar, contribuţia calculându-se asupra tuturor acestor venituri.

Totodată se precizează că, pentru persoanele care obţin venituri,
în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi
desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, 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.

Obligaţia calculării şi virării acestei contribuţii aferente veniturilor
obţinute din convenţii civile revine plătitorilor de venituri, iar contribuabili
sunt cei care datorează contribuţia la asigurările sociale de sănătate, aşa
după cum rezultă şi din prevederile art. 296^24, art. 296^25, art. 296^18
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, aplicabile la data de 31.12.2012, unde se precizează:

ART. 296^24
„Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale
[…]
(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h)

datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma
plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării,
reţinerii şi virării sumelor respective în conformitate cu prevederile
art. 52 şi art. 74 alin. (4), după caz.

(5^1) Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează
contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează
venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h),
altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal
potrivit legislaţiei în materie.

(5^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (5^1), plătitorii de
venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale pentru
persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de
agent.

(6) Contribuţiile reţinute potrivit alin. (5) se virează până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul,
respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în
funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

[…]
(8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura

celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), obligaţiile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor
prevăzute la art. 296^22, se reţin şi se virează de către plătitorul de
venit, iar încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi
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(6) se face de către organul fiscal, anual, după depunerea
declaraţiilor informative de către plătitorii de venit”.

ART. 296^25
„Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
[…]
(2) În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de

plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe
baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor
prevăzute la art. 296^18 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute la
art. 296^22 alin. (2) şi (3).

[…]
(4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de

asigurări sociale de sănătate se realizează prin decizia de impunere
anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de
plăţi anticipate.

[…]
(6) Contribuţiile reţinute potrivit alin. (5) se virează până la

data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul,
respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în
funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

[…]
(8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura

celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), obligaţiile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor
prevăzute la art. 296^22, se reţin şi se virează de către plătitorul de
venit, iar încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi
(6) se face de către organul fiscal, anual, după depunerea
declaraţiilor informative de către plătitorii de venit.”.

ART. 296^18
„Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator,

precum şi entităţile prevăzute la art. 296^3 lit. f) şi g) au obligaţia de a
calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale
obligatorii.

[…]
(3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:
[…]
b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;”.
Din aceste prevederi legale se reţine că pentru veniturile

realizate din convenţii civile, plătitorii de venituri au obligaţia calculării,
reţinerii şi virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate către bugetul
de stat.
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La sfârşitul anului, urmare a declaraţiilor depuse, organul fiscal
emite decizia de impunere anuală prin care regularizează sumele datorate
cu titlu de plăţi anticipate.

Astfel, în cazul de faţă, întrucât petentul a obţinut în anul 2012
venituri din contracte/convenţii civile în sumă de S lei, rezultă că pentru
acest an datorează o contribuţie la asigurările sociale de sănătate în sumă
totală de S lei (S lei x 5,5%).

Întrucât pentru anul 2012 nu au fost achitate cu titlul de plăţi
anticipate contribuţii de asigurări sociale de sănătate, rezultă că în mod
legal organul fiscal a stabilit în sarcina Persoanei Fizice X, jud. Iaşi, o
diferenţă de contribuţie la asigurările sociale de sănătate rezultate din
regularizarea anuală aferentă anului 2012, în sumă de S lei (S lei CASS
datorată pentru anul 2012 – S lei plăţi anticipate), chiar dacă în anul
2012 avea şi calitatea de pensionar).

Facem precizarea că petentul nu a fost lezat prin stabilirea unei
contribuţii la asigurările sociale de sănătate mai mari decât cea reală.
Venitul realizat de acesta în anul 2012 este de S lei, iar contribuţia la la
asigurările sociale de sănătate este de S lei = S lei x 5,5%.

Acesta nu a fost impozitat pentru o sumă mai mare decât cea
reealizată efectiv.

De asemenea, aşa după cum rezultă şi din prevederile legale
invocate anterior, acesta datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile obţinute din contracte/convenţii civile, chiar dacă
a avut şi calitatea de pensionar. Contribuţia se calculează asupra tuturor
veniturilor. Nu există excepţie în cazul său.

Facem şi precizarea că petentul face confuzie între contribuţia la
asigurările sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Sunt două contribuţii diferite, iar legislaţia este diferită pentru
fiecare contribuţie în parte.

Contribuţia de asigurări sociale este cea aferentă fondului de
pensii, în timp ce contribuţia de asigurări sociale de sănătate este aferentă
asigurării de sănătate în sistemul public.

Facem precizarea că nu poate fi reţinută în soluţionarea
favorabilă a contestaţiei invocarea prevederilor art. 296^21 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, întrucât acestea se referă la contribuţia de asigurări sociale şi
nu contribuţia de asigurări sociale de sănătate analizată prin prezenta
decizie de soluţionare a contestaţiei:

ART. 296^21
„Contribuabili
[…]
(2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de

pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de
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asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi
cele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de
asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în
una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)”.

Astfel, având în vedere prevederile legale citate şi analizate la
acest capăt de cerere, rezultă că în mod legal organul fiscal a calculat şi
stabilit în sarcina petentului diferenţa de contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2012 în sumă de S lei, drept pentru
care urmează a se respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată cu
privire la această sumă.

Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul
prevederilor legale invocate şi în baza art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare şi în baza Ordinului 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, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi,

DECIDE:

Art. 1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de
Persoana Fizică X, jud. Iaşi împotriva Deciziei de impunere anuale
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe Anul 2012
nr. X emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi cu privire
la suma de S lei, reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale
de sănătate rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus pentru anul
2012.

Art. 2. Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 va comunica prezenta
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi
- Serviciul Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, spre
a fi dusă la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei, este
definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
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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,

ÎNTOCMIT,


