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DECIZIA 5170/27.02.2017 
     privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

d-nul X, CNP .........., judeţul Suceava, înregistrată la Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Suceava sub nr. A.F.J./......... iar la Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi    sub nr.ISR/....................... 
 

 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a fost sesizată de 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Compartiment 
Registru Contribuabili Persoane Fizice, prin adresa nr............, înregistrată la 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ..............., 
asupra contestaţiei formulată de d-nul X, CNP ............, cu domiciliul în 
municipiul Suceava, str. ................................. 

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. 
înregistrare .................., reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate din 
regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S lei. 

Contestaţia     este    semnată    de     către d-nul ec. X – expert 
contabil şi poartă aprenta ştampilei în original a Corpului Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România – Fil. Suceava EXPERT CONTABIL X 
Nr.3920 L.  

Având în vedere prevederile art.352 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora “(1) Dispoziţiile 
prezentului cod se aplică numai procedurilor de administrare începute după 
intrarea acestuia în vigoare.” şi „(2) Procedurile de administrare începute 
înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod rămân supuse legii 
vechi.”, contestaţia este soluţionată în baza normelor legale în vigoare la 
data când s-a născut dreptul contestatarei la acţiune. 

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 Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. înregistrare 
........................, a fost comunicată petentului prin poştă în data de  
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02.07.2015, conform confirmării de primire existente în copie la dosarul 
cauzei, şi data depunerii contestaţiei, la sediul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Suceava în  data de 09.07.2015, unde a fost înregistrată 
sub nr. A.F.J./....................... 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, 
206, 207 alin.(1) si 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se investeşte cu soluţionarea contestaţiei. 

   
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine: 
I. D-nul X, CNP ................., judeţul Suceava, prin contestaţia FN din 

data de 09.07.2015, contestă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. înregistrare 
..............., reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea 
anuală, stabilite în plus, în sumă S lei, din următoarele motive: 

Petentul susţine că la punctul 4 din Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. 
înregistrare ................., s-a înscris suma de S lei, cu titlu de Venituri 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 asocierile fără personalitate juridică 
prevăzute la art.13, lit. e), sumă care în Anexa nr.1 a fost repartizată în mod 
proporţional pe cele 12 luni din anul 2012, respectiv a câte 1.081 lei, asupra 
cărora s-a aplicat o cotă de 5,5%, rezultând suma de 59 lei, datorată lunar  
cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate, respectiv suma totală 
de S lei, datorată pentru anul 2012. 

D-nul X, CNP ..............., judeţul Suceava prin contestaţia formulată, 
susţine că în fapt suma de S lei, a reprezentat câştigul net anual obţinut în 
anul 2012, din : „EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE”, activitate care 
conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare se încadrează la art.52, alin.(1), lit.e), din actul normativ menţionat 
anterior şi nu la art.52, alin.(1), lit.b) – d), cum apare înscris în  Decizia de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate anul 2012, nr. înregistrare ...............................  

Totodată, petentul precizează că potrivit Capitolului III, art.6 şi art.7, 
alin.(1), pct.13ˆ1, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele care în mod ocazional, realizează pe 
lângă veniturile de natură salarială şi venituri  de natură profesională, nu 
datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură 
profesională. 

Contestatorul, mai precizează că : [ …la ART.III al.10 din O.G. 
Nr.82/2010 SE PRECIZAZA CA “IN SENSUL al.(6) si (7) PRIN VENITURI 
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REALIZATE IN MOD OCAZIONAL SE INTELEGE ACELE VENITURI 
REALIZATE CA URMARE A DESFASURARII UNEI ACTIVITATI, IN MOD 
SPORADIC, FARA A AVEA UN CARACTER DE REGULARITATE”;] 

În concluzie, d-nul X, CNP ..........., judeţul Suceava, solicită anularea 
Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate anul 2012, nr. înregistrare ........................, reprezentând 
diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în 
sumă de 708 lei.  

 
II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 
Compartiment Registru Contribuabili Persoane Fizice, a emis pe numele 
domnului  X, CNP ............, judeţul Suceava, Decizia de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. 
înregistrare ..................., reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate din 
regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S lei, calculată la o bază 
impozabilă în sumă de 12.972 lei, în baza art. 296^22, art. 296^25, art. 
296^27 şi art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 Prin Referatul cu propuneri de soluţionare nr. ..................., semnat de 
conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava, organul fiscal, precizează că Decizia de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate anul 2012, nr. înregistrare ..............., a fost emisă pe baza 
declaraţiei informative (formular 205) depuse de Tribunalul Suceava şi  a 
Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul 2012 (formular 
200), depusă de contribuabil la sediul organului fiscal unde a fost înregistrată 
sub nr................................ 

 Organul fiscal, mai precizează că nu au fost stabilite plăţi anticipate la 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 şi că nu s-a 
formulat plângere penală. 

 
 III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a motivelor 
invocate de contestatoare, precum şi a prevederilor legale în vigoare se reţin 
următoarele: 
 

 Cauza supusă soluţionării este dacă domnul X, CNP ................. 
judeţul Suceava, datorează pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în sumă de S lei stabilită 
prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul ......................., în condiţiile în 
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care motivaţiile contestatorului nu sunt de natură să modifice 
constatările organului fiscal.  

 
În fapt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 

Compartiment Registru Contribuabili Persoane Fizice, a emis pe numele 
domnului X, CNP .................., judeţul Suceava, Decizia de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. 
înregistrare .............., reprezentând diferenţe de contribuţii rezultate din 
regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de S lei, calculată la o bază 
impozabilă în sumă de 12.972 lei, 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. 

Situaţia privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de 
sănătate pentru veniturile de la pct.I.4. din decizia nr................... pe anul 
2012, este prezentată în Anexa la Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. 
înregistrare ..................., anexată în copie la dosarul contestaţiei. 

 Prin Referatul cu propuneri de soluţionare nr. 79699 din 17.07.2015, 
semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, organul fiscal, precizează că 
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate anul 2012, nr. înregistrare ..............., a fost emisă pe baza 
declaraţiei informative formular 205 depusă de Tribunalul Suceava şi  a 
Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul 2012, formular 
200, depusă de contribuabil la sediul organului fiscal unde a fost înregistrată 
sub nr..................... 

D-nul X, CNP .........., judeţul Suceava prin contestaţia formulată, 
susţine că în fapt suma de S lei, a reprezentat câştigul net anual obţinut în 
anul 2012, din : „EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE”, activitate care 
conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare se încadrează la art.52, alin.(1), lit.e), din actul normativ menţionat 
anterior. 

 Totodată, petentul precizează că potrivit art.3, alin.(6), pct.13ˆ1, din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanele care în mod ocazional, realizează pe lângă veniturile 
de natură salarială şi venituri  de natură profesională, nu datorează 
contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională. 

 
În drept, în speţă, pentru perioada ianuarie - iunie 2012, sunt aplicabile 

prevederile art. 46 alin. (1) şi alin.(3) şi art.52 alin.(1), lit.c), din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 



Exemplarul 2/4 
Operator de date cu caracter personal 759                    

Paula Ţâmpău/Consilier superior/ Serviciul Soluţionare Contestaţii II     
decizie soluţionare contestaţie X                    

Data: 24.02.2017, ora: 12 
 
www.anaf.ro                                                                                                                                              www.anaf. / ro5/10 
 
 www anaf ro

precum şi punctul 19 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

„Art. 46 
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, 

veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, 
inclusiv din activităţi adiacente. 

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea 
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, 
expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori 
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod 
independent, în condiţiile legii.” 

Norme metodologice: 
 „19. Exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea 

acesteia în mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ. Printre 
criteriile care definesc preponderent existenţa unei activităţi independente 
sunt: libera alegere a desfăşurării activităţii, a programului de lucru şi a 
locului de desfăşurare a activităţii; riscul pe care şi-l asumă întreprinzătorul; 
activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi; activitatea se poate 
desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de întreprinzător în 
condiţiile legii.” 

„23. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obţinute din 
prestări de servicii cu caracter profesional, desfăşurate în mod individual sau 
în diverse forme de asociere, în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi 
altele, de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi 
tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori 
mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, 
arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate 
desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.” 

„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: 

(....); 
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi 

extrajudiciară; 
(....); 

 Conform prevederilor legislative menţionate mai sus, veniturile obţinute 
de către petent, sunt venituri din activităţi independente, respectiv venituri din 
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profesii libere, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 257 alin.(1) şi alin.(2) 
lit. b), alin.(3) şi alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 5,5%, 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; [...] 

  (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).” 

 Pentru perioada iulie – decembrie 2012, sunt aplicabile prevederile art. 
52 alin. (1) lit. c), art. 296^18 alin. (1), art. 296^21 alin. (1) lit. d) şi  art. 
296^22, alin. (1) şi alin.(2)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare aplicabilă în perioada verificată: 

 „Art. 52  
    (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:  

(....); 
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi 

extrajudiciară; 
(....); 

„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.” 

 „Art. 296^21 Contribuabili 
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 (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; 

  (….)” 

 „Art. 296^22 Baza de calcul 

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul declarat, 
care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât 
echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după 
deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării 
acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat 
la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează 
contribuţie de asigurări sociale. 

       (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate bugetului Fondului naţional unic 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. ” 

Potrivit prevederilor legale anterior citate, rezultă că contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi independente respectiv din profesii libere au 
calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări 
sociale de sănătate. 

Având în vedere constatările organului fiscal, motivele invocate de 
petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative 
în vigoare în în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, se reţin următoarele : 

Conform extrasului din baza de date a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Suceava, privind CNP .............., anexat la dosarul 
contestaţiei, în data de 13.05.2013, s-a înregistrat în evidenţa organului fiscal 
documentul cu nr..........., reprezentând formular 200 „Declaraţie privind 
veniturile realizate din România”, reprezentând „Venituri din profesii libere şi 
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comerciale – Expertiza contabilă, tehnică, judiciară” pentru un venit brut în 
sumă de S lei şi un venit net în sumă de S lei; 

În data de 08.10.2013, s-a înregistrat în evidenţa organului fiscal 
documentul cu nr.................., reprezentând formular 205 „Declaraţie 
informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la 
sursă”, reprezentând „Expertiză contabilă, tehnică, judiciară” pentru un venit 
în sumă de S lei şi un impozit reţinut în sumă de S lei. 

Conform aceluiaşi document în data 08.10.2013, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, a emis Decizia de impunere anuală 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2012, 
înregistrată sub nr................, pentru un venit brut în sumă de S lei şi un venit 
net în sumă de S lei, aferent „Veniturilor din activitatea de expertiză contabilă 
şi tehnică”. 

În Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale  de sănătate anul 2012, înregistrată sub nr..................., organul fiscal 
din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, a luat ca 
bază de calcul venituri din activităţi independente, respectiv din profesii libere 
în sumă de S lei, determinate pe baza venitului net, conform obiectului 
principal de activitate desfăşurat de petent respectiv „Expertiză contabilă, 
tehnică, judiciară/extrajudiciară”. 

Referitor la afirmaţia petentului, potrivit căruia, suma de S lei, a 
reprezentat câştigul net anual obţinut în anul 2012, din : „EXPERTIZE 
CONTABILE JUDICIARE”, activitate care conform Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se încadrează la art.52, 
alin.(1), lit.e), din actul normativ menţionat anterior şi nu la art.52, alin.(1), 
lit.b) – d), cum apare înscris în  Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 2012, nr. înregistrare 
.................., nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, 
motivat de faptul că aceste venituri se încadrează conform Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare la art.52, alin.(1), 
lit.c). 

De asemenea, nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a 
contestaţiei nici afirmaţie petentului potrivit căruia, persoanele care în mod 
ocazional, realizează pe lângă veniturile de natură salarială şi venituri  de 
natură profesională, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste 
venituri de natură profesională, din următoarele considerente: 

- conform art.46, alin.(3) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute din exercitarea 
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profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, constituie venituri dintr-o 
profesie liberă, desfăşurată în mod independent; 

- iar potrivit art. 296^21, alin.(1), lit.d) din Legea nr.571/2003, privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi independente respectiv din profesii libere au 
calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări 
sociale de sănătate. 

În baza celor reţinute şi având în vedere că d-nul X, CNP ............., 
judeţul Suceava, deşi contestă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale  de sănătate anul 2012, înregistrată sub 
nr....................., emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava, nu aduce argumente prin care să combată situaţia stabilită de 
organul fiscal, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, contestaţia formulată 
de d-nul X, CNP ......., judeţul Suceava, pentru suma de S lei reprezentând 
diferenţe de contribuţii rezultate din regularizarea anuală, diferenţe stabilite în 
plus pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, stabilite prin Decizia de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate anul 2012, nr. ..................., în conformitate cu prevederile art. 216 
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

 “(1) Prin decizie contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, 
ori respinsă”, coroborat cu cu prevederile pct.11.1. lit.a) din Instrucţiunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr.450/2013, în vigoare la data depunerii 
contestaţiei, care precizează : 

„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;[....]” 

 Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 216 alin.(1) şi (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile pct. 11.1. lit. a) din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.450/2013 Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi 

 
DECIDE: 
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 Art.1. Respingerea ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de 

domnul X, CNP .............. judeţul Suceava, împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate anul 
2012, nr. ..............., emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava, pentru suma de S lei, reprezentând diferenţe de contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate stabilite în plus, rezultate din regularizarea 
anuală. 

 Art.2. Serviciul Soluţionare Contestaţii 2 va comunica prezenta decizie 
contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava – 
Compartiment Registru Contribuabili Persoane Fizice, 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 
Iaşi sau la Tribunalul Suceava. 

 


