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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE xx 

Serviciul Soluţionare Contestaţii  
 

            
 DECIZIA nr. xx din xx 

privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
xx 

din municipiul xx, judeţul xx 
 
 

Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direc ţiei Generale Regionale a Finan ţelor 
Publice xx  a fost sesizat de Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice xx prin adresa 
nr.xx – înregistrată la D.G.R.F.P. xx sub nr.xx, în legătură cu dosarul contesta ţiei  formulată de 
domnul xx din municipiul xx, jud.xx, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul xx 
nr.xx, Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice 
pentru anul xx nr.xx, Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pentru anul xx nr.xx şi a Deciziei de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx acte administrativ fiscale  
emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice xx – Serviciul xx şi comunicate prin 
încărcarea în Spaţiul Privat Virtual în data de xx. 

 
Domnul xx are domiciliul în municipiul xx, Bd. xx, nr.xx, judeţul xx, şi CNP xx . 

 
Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma de xx lei  reprezentând contribuţie de asigurări 

sociale în plus, stabilită prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul xx nr.xx şi suma 
de xx lei  reprezentând diferenţă de impozit pe venit în plus, stabilită prin Decizia de impunere 
anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx, precum 
şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice 
pentru anul xx nr.xx şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pentru anul xx nr.xx - acte administrativ fiscale emise de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice xx – Serviciul xx. 

 
Organul de soluţionare a contestaţiei constatând îndeplinirea prevederilor art.270 alin.(1) 

şi ale art.272 alin.(2) din TITLUL VIII – Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale – al Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv încadrarea în cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei 
totale ce formează obiectul cauze, precum şi transmiterea contestaţiei în termenul legal - astfel 
cum precizează organul fiscal în referatul întocmit în cauză, aceasta fiind înregistrată la A.J.F.P. 
xx sub nr.xx - procedează în continuare la analiza pe fond a contestaţiei. 

  
 Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contesta ţiei, rezult ă: 

I. Sus ţinerile contestatorului sunt urm ătoarele (citat):   
"[...] în termen legal formulez prezenta 

CONTESTAŢIE 
împotriva ♦ Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice - anul 

xx - nr.xx din xx, ♦ Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice- anul 
xx - nr.xx din xx, ♦ Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice- anul 
xx- nr.xx din xx şi ♦ Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a 
contribuţiei de asigurări sociale - anul xx - nr.xx din xx pentru următoarele motive: 

1) Conform Legii 146/2016 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.528/14.07.2016, partea I, care a intrat în vigoare la xx, notarii publici nu 
mai au OBLIGAŢIA plăţii contribuţiei de asigurări sociale, ci doar OPŢIUNEA de a contribui şi la sistemul public de 
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pensii, pe bază de contract de asigurare socială. Or, eu nu am încheiat un astfel de contract, astfel încât singurul 
sistem de pensii obligatoriu este cel prevăzut la art.62 din Legea 36/1995 republicată. 
Pe cale de consecinţă, rezultă că începând cu xx nu mai uaiorez niciun ieu pentru contribuţia de asigurări sociale 
aşa cum greşit aţi reţinut prin Decizia nr.xx şi prin anexa care face parte integrantă din aceasta. Solicit aşadar 
anularea integrală a celor două documente. Ataşez,în copie, adresa vicepreşedintelui Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România nr.4698/18.06.2016, cum şi Legea 142/2016. 

2) Conform situaţiei generate de serviciul de contabilitate al Societăţii Profesionale Notariale xx, situaţia de 
plăţi privind impozitul pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se prezintă astfel: 
Baza de calcul CASS xx lei xx lei plafonat  
5,5% CASS xx xx lei 
Regularizare xx lei 
Baza de calcul impozit xx lei 
16% Impozit pe venit xx lei 
Regularizare xx lei 

Din eroare, dvs. nu aţi dedus plata CASS (xx lei) din baza de calcul a impozitului, care a rămas xx lei, în loc 
de xx lei, aşa cum este corect. 

Aşa încât, solicit rectificarea Deciziilor de impunere în sensul celor de mai sus. [...]” 
 

II. Prin  Decizia de impunere anual ă pentru stabilirea contribu ţiei de asigur ări sociale 
de sănătate şi a contribu ţiei de asigur ări sociale pentru anul xx nr.xx , AJFP xx a stabilit în 
sarcina domnului xx contribuţii de asigurări sociale în plus, în sumă de xx lei iar prin Decizia de 
impunere anual ă pentru veniturile realizate din România de persoan ele fizice pentru anul 
xx nr.xx  i-a fost stabilită obligaţia fiscală în sumă de xx lei  reprezentând diferenţă de impozit pe 
venit în plus, aferentă anului xx. 

 
 III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta ţiei, în urma analizei 
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada analizat ă, organul de 
solu ţionare a cauzei constat ă: 

* A.J.F.P.xx  a emis,  pentru domnul xxx din xx, judeţul xx, atât Decizia de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale 
pentru anul xx nr.xx, prin care s-a stabilit în sarcina doamnei xx contribuţii de asigurări sociale 
datorate pentru anul xx în sumă de xx lei şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx prin care i-a fost stabilită 
obligaţia fiscală în sumă de xx lei  reprezentând diferenţă de impozit pe venit datorată aferentă 
anului xx, cât şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pentru anul xx nr.xx şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx - acte administrativ fiscale corectate şi 
respectiv modificate ulterior, în mod succesiv, de către organul emitent. 

 
* Prin contesta ţia formulat ă, domnul xx consideră că nu datorează CAS aferentă 

veniturilor din activitatăţi independente în sumă de xx lei pentru anul xx întrucât nu a încheiat 
contract de asigurare socială şi totodată precizează că din baza de calcul a impozitului pe venit 
aferentă anului xx nu a fost dedusă plata CASS astfel că solicită  rectificarea tuturor deciziilor 
contestate, respectiv Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pentru anul xx nr.xx, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx şi Decizia de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx, cât şi Decizia de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru anul xx nr.xx.  
 

* Din analiza actelor şi documentelor anexate dosarului contesta ţiei şi având în 
vedere legisla ţia în vigoare în perioada analizat ă, rezult ă urm ătoarele : 

 
���� Referitor la impozitul pe veniturile ob ţinute din profesii libere, aferente anului xx7 , 

din documentele depuse la dosarul cauzei reiese că Serviciul xx din cadrul AJFP xx a emis 
succesiv pentru persoana fizică xxx din municipiul xx, judeţul xx, Decizia de impunere anuala 
pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx, Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx şi 
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Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul 
xx nr.xx. 

Art.276 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevede: 

„Solu ţionarea contesta ţiei  
(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent verifică motivele de fapt şi de drept care au stat la baza 

emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport cu susţinerile părţilor, cu dispoziţiile legale 
invocate de acestea şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele 
sesizării.[...]” 

Contestatarul solicită rectificarea deciziilor de impunere anuala pentru veniturile realizate 
în anul xx, ţinând seama de situaţia generată de serviciul de contabilitate al Societăţii 
Profesionale Notariale şi de situaţia de plăţi privind impozitul pe venit şi a contribuţiei de 
asigurări sociale de sanătate pe care o prezintă în cuprinsul contestaţiei. 

Pe de cealaltă parte, în referatul întocmit în susţinerea cauzei, organele fiscale precizează: 
“[...] Administraţia Judeteană a Finanţelor Publice xx a emis Decizia de impunere anuală pentru 
veniturile realizate pe anul xx, nr.xx, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul xx 
nr.xx şi Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul xx nr.xx în baza art.133 alin.9 şi 
13, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, art.2, alin.8 din O.U.G nr.18/2018 şi a Declaraţiilor 
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pe anul xx depuse de 
petentă on-line. [...] În ceea ce priveşte Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 
xx, nr.xx propunem desfiinţarea parţială a contestaţiei, ţinând seama de faptul că petenta nu datorează 
contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii în suma de xx lei.[...]” 

 
Astfel, în ceea ce prive şte capătul de cerere privind  Decizia de impunere anuală pentru 

veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx, nr.xx, în soluţionarea cauzei se 
reţine că, urmare a emiterii acesteia, în sarcina contribuabilei a fost stabilit ă o diferen ţă de 
impozit pe venitul anual rezultat ă în plus  în sum ă de xx lei , prin corectarea, respectiv 
modificarea succesiv ă, a celorlalte dou ă decizii de impunere contestate - Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx şi 
Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul 
xx nr.xx.  
 Urmare analizării considerentelor de fapt şi de drept prezentate în susţinere, organul de 
soluţionare reţine modul sintetic şi neclar în care organele de inspec ţie fiscal ă au tratat 
fenomenul dedus judec ăţii , sumele înscrise în referatul întocmit în cauză fiind la nivel global, 
sintetic şi nu este prezentat modul detaliat şi bazat pe documente doveditoare, cum s-a ajuns la 
baza de impozitare şi în consecinţă la obligaţiile fiscale stabilite ca fiind de plată. 
         Această situaţie pune organul de soluţionare a contestaţiei în imposibilitatea de a se 
pronunţa cu privire la contestaţia formulată pentru acest capăt de cerere, în condiţiile în care 
lipsesc datele şi informaţiile necesare în vederea unei analize pe fond. 
         Având în vedere cele anterior prezentate, organul de soluţionare a contestaţiei urmează a 
face aplicaţiunea prevederilor art.279 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, care precizează: 
 ”Art. 279 - Solu ţii asupra contesta ţiei [...] 
 (3) Prin decizie se poate desfiinţa, total sau parţial, actul administrativ atacat în situaţia în care, din 
documentele existente la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la organul fisca l emitent, nu se poate 
stabili situa ţia de fapt în cauza supus ă solu ţion ării prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul 
competent şi de contestator.  În acest caz, organul fiscal competent urmeaz ă să încheie un nou act 
administrativ fiscal care trebuie s ă aibă în vedere strict considerentele deciziei de solu ţionare a 
contesta ţiei.  Pentru un tip de creanţă fiscală şi pentru o perioadă supusă impozitării, desfiinţarea actului 
administrativ fiscal se poate pronunţa o singură dată. 
 (4) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei în 
cazul contribuabililor mari şi mijlocii şi în termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizeaz ă strict aceea şi perioad ă şi acela şi obiect al contesta ţiei pentru care s-a 
pronun ţat solu ţia de desfiin ţare.". 

În speţă sunt incidente şi prevederile pct.11.4 şi pct.11.5 din Instrucţiunile de aplicare a 
titlului VIII, din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin O.P.A.N.A.F. 
nr.3741/2015, care menţionează:  
 “11.4. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ fiscal atacat. Înaintea emiterii 
deciziei cu soluţie de desfiinţare, organul de soluţionare competent va întreprinde demersurile necesare, dacă se 
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impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situaţii contestate, completarea 
punctului de vedere cu privire la documentele depuse de contestatar, dispunerea unei cercetări la faţa locului etc. 
În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei 
se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare. 
 11.5. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluţionare, nu se pot 
stabili în sarcina contestatorului obligaţii fiscale mai mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat 
potrivit legii. În mod corespunzător nu poate fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât cea înscrisă 
în actul desfiinţat. [...]” 
 Ţinând cont de toate aceste considerente, organul de soluţionare a contestaţiei nu se 
poate pronunţa asupra stabilirii impozitul pe venitul din profesii libere pentru anul xx, datorat de 
dnul xx, drept pentru care se va desfiin ţa Decizia de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoane fizice pentru anul xx nr.xx  pentru  suma contestat ă de xx 
lei ,  în conformitate cu prevederile art.279, alin.(3) şi (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

 
În ceea ce prive şte capetele de cerere privind  Decizia de impunere anuală pentru 

veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx şi Decizia de impunere 
anuală pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx, având în 
vedere cele prezentate, documentele din dosarul cauzei precum şi precizările organelor fiscale 
din cadrul A.J.F.P. xx, se reţine că aceste acte administrativ fiscale au fost emise de către 
Serviciul xx din cadrul AJFP xx, fiind mai apoi succesiv modificate, astfel încât ultimul act 
administrativ fiscal în materia impozitului pe venit aferent anului xx stabilit în sarcina persoanei 
fizice xx este Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoane 
fizice pentru anul xx nr.xx a cărei contestaţie a fost analizată mai sus . 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.279 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.c) din din Instrucţiunile de aplicare a titlului VIII, din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015, se va 
respinge ca r ămasă fără obiect  contesta ţia formulat ă împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr. xx şi a Deciziei 
de impunere anuală pentru veniturile realizate în România de persoanele fizice pe anul xx nr.xx.  

 
���� Referitor la contribu ţia de asigur ări sociale pentru anul xx în sum ă de xx lei  

stabilit ă în sarcina persoanei fizice xx prin Decizia de imp unere anual ă pentru stabilirea 
contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate şi a contribu ţiei de asigur ări sociale pentru 
anul xx nr.xx se reţin următoarele : 

Petenta, în susţinerea contestaţiei solicită anularea Deciziei de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale pentru anul xx, nr.xx invocând faptul că, în 
conformitate cu prevederile legale, notarii publici nu mai au obligaţia de a contribui la sistemul 
public de pensii pe baza de contract de asigurare socială, singurul sistem de pensii obligatoriu 
fiind cel prevăzut la art.62 din Legea 36/1995 republicata. 

Din analiza susţinerilor părţilor şi a documentelor aflate la dosarul cauzei, reiese că, pentru 
această obligaţie fiscală, având în vedere tocmai cele motivate de petentă faţă de Decizia de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale pe anul xx organul fiscal 
competent “[...] ţinând cont de faptul că notarii, potrivit art.150 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal sunt persoane fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu au obligaţia asigurării în 
sistemul public de pensii, potrivit legii [...]”, a emis o nouă Decizie de impunere pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul xx 
nr.xx - pe care a comunicat-o contribuabilei - prin care a modificat Decizia de impunere nr.xx 
contestat ă şi analizat ă prin prezenta.   

În acest sens, trebuie reţinut şi faptul că în referatul întocmit în susţinerea cauzei, organele 
fiscale au precizat următoarele :” […] Cu privire la anularea Deciziei de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale pe anul xx, nr.xx, ţinând cont de faptul c ă organul fiscal a 
emis o nou ă decizie de impunere, propunem respingerea contesta ţiei ca fiind ramas ă fără 
obiect. […]” 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele din dosarul cauzei precum şi 
precizările organelor fiscale din cadrul A.J.F.P. xx, rezultă că şi contestaţia formulată împotriva 
Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a 
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contribuţiei de asigurări sociale pe anul xx nr.xx, urmează a fi  respins ă ca rămasă fără obiect  
întrucât la data soluţionării petenta nu mai figurează în evidenţa organului fiscal cu obligaţii de 
plată privind contribuţii de asigurări sociale aferente anului xx în sum ă contestat ă de xx lei.  

 
IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei formulat ă de domnul xx din 

municipiul xx, judeţul xx, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx, Deciziei de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx nr.xx şi Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx 
nr.xx precum şi a Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul xx nr.xx, acte administrativ fiscale  
emise de A.J.F.P. xx, în conformitate cu prevederile art.279 alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.c), pct.11.4 şi pct.11.5 din Instrucţiunile de aplicare a titlului 
VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin O.P.A.N.A.F. 
nr.3741/2015, se  
 

D E C I D E : 
 

 1. Desfiin ţarea Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoane fizice pentru anul xx nr.xx pentru  suma contestat ă de xx lei  reprezentând diferenţe 
de impozit pe venit stabilite în plus pentru anul xx, urmând  ca organul fiscal să reanalizeze 
situaţia de fapt fiscală în funcţie de cele prezentate în decizie şi de prevederile legale incidente 
şi să procedeze la emiterea unui nou act administrativ fiscal, dacă se impune. 
 
 2. Respingerea ca r ămasă fără obiect a contesta ţiei formulat ă împotriva  Deciziei de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru anul xx nr.xx pentru  suma contestat ă de xx lei  reprezentând 
diferenţe de contribuţii de asigurări sociale stabilite în plus pentru anul xx. 
 
 
 
 3. Respingerea ca r ămasă fără obiect a contesta ţiei formulat ă împotriva  Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx 
nr.xx. 
 
 4. Respingerea ca r ămasă fără obiect a contesta ţiei formulat ă împotriva  Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pentru anul xx 
nr.xx. 
 
 5. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac,  dar poate 
fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 
 
  
               
                                                               DIRECTOR GENERAL 
                 xx  
 

 
 


