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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

 
          

DECIZIA nr. 881 din …. 2019 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

                                                               ...  din .... 
 

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul Direc Ńiei Generale Regionale a Finan Ńelor 
Publice ...  a fost sesizat de Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice ... – Serviciul 
Fiscal Or ăşenesc ... prin adresa nr.... – înregistrată la D.G.R.F.P. ... sub nr...., în legătură cu 
dosarul contesta Ńiei  formulată de domnul ...  din ...., împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări 
sociale pentru anul 2016 nr...., act administrativ fiscal  emis de S.F.O. ... 

Organul de soluŃionare a contestaŃiei constatând îndeplinirea prevederilor art.270 alin.(1) 
şi ale art.272 alin.(2) din TITLUL VIII – SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale – al Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv transmiterea contestaŃiei în termenul de 45 de zile de la 
comunicarea actului atacat – înregistrată la S.F.O. ... sub nr...., precum şi încadrarea în 
cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei totale ce formează obiectul cauzei, procedează în 
continuare la analiza pe fond a contestaŃiei.  

..., având CNP ..., are domiciliul fiscal în ..... 
        Obiectul contesta Ńiei  îl constituie Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 
2016 nr...., act administrativ fiscal emis de S.F.O. ..., prin care s-a stabilit în plus o diferenŃă de 
contribuŃie de asigurări sociale de sănătate rezultată din regularizarea anuală în sumă de .. lei.  
 
 Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contesta Ńiei, rezult ă: 

I.  Sus Ńinerile contestatarei sunt urm ătoarele (citat):   
"[...]    CONTESTAłIE 
Subsemnatul ... [...] contest diferenta stabilita in plus la CASS in suma de ...lei. 
Avand in vedere Art.173 al.1 din Codul fiscal valabil la 01.01.2016, baza lunara de calcul al contributiei de 

asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in 
regim de retinere la sursa a impozitului este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibilă determinată prin 
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat valoarea de 5 ori castigul salarial mediu 
brut, in vigoare in anul pentru care se stabileste contribuŃia. 

In anul 2016 salariul mediu brut a fost de ... lei (... lei). 
Prin urmare suma datorata la CASS a fost plătită anticipat corect, nemaiexistând obligaŃii neachitate şi deci 

decizia de impunere cu diferenŃa stabilită în plus nu se justifică.[...]"  
 

II. Prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 2016 nr...., A.J.F.P. ... – S.F.O. ... a 
stabilit, în sarcina domnului ... diferenŃe în plus la contribuŃia de asigurări sociale de sănătate 
pentru anul 2016 rezultate din regularizarea anuală în sumă de ... lei . 

 
         III. Din analiza actelor şi documentelor anexate dosarului cauzei şi având în vedere 
legisla Ńia în vigoare din perioada analizat ă, rezult ă următoarele :  

  A.J.F.P. ... – S.F.O. ... a emis, pentru domnul ...., Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale 
pentru anul 2016 nr...., prin care s-au stabilit diferenŃe în plus privind contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate în sumă de ... lei . 
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 Prin contesta Ńia formulat ă, ... nu precizează nu datorează CASS stabilita in plus in 
suma de … lei, intrucat in anul 2016 salariul mediu brut a fost de … lei iar contributia datorata 
este in suma de … lei. 
 

 Din analiza actelor şi documentelor anexate dosarului contestaŃiei şi având în vedere 
legislaŃia în vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele: 

În fapt, din informaŃiile existente în baza de data ANAF privind veniturile realizate în anul 
2016, organele fiscale din cadrul S.F.O. .... au emis Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale 
pentru anul 2016 nr...., prin care au stabilit în sarcina domnului ... următoarele: 
- total baza de calcul: .. lei; 
- contributie anuală CASS datorată: .. lei; 
- obligatii stabilite privind plătile anticipate: ... lei; 
- diferent ă de CASS rezultat ă in plus din regularizarea anual ă: ... lei . 

Conform celor consemnate în referatul cu propunerile de soluŃionare a contestaŃiei, 
precum şi din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că, în cazul domnului ..., 
plătitorul de venit S.C. … S.R.L. a depus declaraŃia cod 112 pentru anul 2016, din care reiese 
că domnul ... a realizat de la acest plătitor de venit, venituri nete din cedarea folosinŃei bunurilor 
(arendă teren agricol) în sumă de … lei aferente anului 2016. 

Din baza de date a organului fiscal a fost extrasă situaŃia ”InformaŃii privind contribuŃiile 
sociale şi venit bază impozit conform datelor declarate în D112” din care reiese că domnului ... i 
s-a reŃinut contribuŃia pentru asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile plătite de 
S.C. … S.R.L., în sumă de ...lei. 

 
În drept  potrivit art.155, art.169, art.173, art.175 art.179 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în anul 2016: 
”art. 155 - Categorii de venituri supuse contribu Ńiilor de asigur ări sociale de s ănătate  
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuŃi la art. 153, 

datorează, după caz, contribuŃii de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri: 
e) venituri din cedarea folosinŃei bunurilor, definite conform art. 83;[...] 
art. 169 - Depunerea declara Ńiilor  
(2) În situaŃia persoanelor fizice care realizează venituri din activităŃi independente, din asocieri fără 

personalitate juridică sau din cedarea folosinŃei bunurilor, pentru care plătitorul de venit are obligaŃia reŃinerii la 
sursă a contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate, declararea contribuŃiei se face de către plătitorul de venit prin 
depunerea declaraŃiei prevăzute la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au 
plătit veniturile. 

art. 173 - Baza de calcul al contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate datorate de persoanele fizice 
care realizeaz ă venituri din cedarea folosin Ńei bunurilor  

(2) Baza lunar ă de calcul al contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate pentru persoanele fizice 
care realizeaz ă venituri din arendarea bunurilor agricole în regim  de re Ńinere la surs ă a impozitului este 
diferen Ńa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibil ă determinat ă prin aplicarea cotei de 40% asupra 
venitului brut şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câ ştigul salarial mediu brut prev ăzut la art. 
139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se st abileşte contribu Ńia. 

art. 175 - Declararea şi definitivarea contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate  
(1) Veniturile care reprezintă baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate sunt cele 

din declaraŃia de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 120 sau din declaraŃia privind venitul realizat 
prevăzută la art. 122, după caz. 

(2) Pentru anul fiscal 2016, obliga Ńiile anuale de plat ă a contribu Ńiei de asigur ări sociale de s ănătate 
se determin ă de organul fiscal competent, prin decizie de impun ere anual ă pe fiecare surs ă de venit, pe 
baza declara Ńiilor men Ńionate la alin. (1), prin aplicarea cotei prev ăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de 
calcul prev ăzute la art. 170 - 173 , după caz, la determinarea cărora nu se iau în considerare pierderile fiscale 
anuale. Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate se evidenŃiază lunar în decizia de impunere. 
Baza lunară de calcul astfel evidenŃiată nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe Ńară, dacă 
venitul pentru care se calculează contribuŃia este singurul realizat. 

art. 179 - Stabilirea contribu Ńiei anuale de asigur ări sociale de s ănătate  
(1) Organul fiscal competent are obligaŃia stabilirii contribuŃiei anuale de asigurări sociale de sănătate 

datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din următoarele categorii:[...] 
d) venituri din cedarea folosinŃei bunurilor;[...] 
(3) ContribuŃia anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul, 

determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuŃia de asigurări sociale de 
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sănătate, aferente veniturilor prevăzute la alin. (1). Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a 
douăsprezece salarii de bază minime brute pe Ńară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut înmulŃită cu 12 luni. În cazul persoanelor fizice care realizează atât venituri dintre cele prevăzute la alin. 
(1), cât şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul 
asupra cărora se datorează contribuŃia de asigurări sociale de sănătate.” 
 De asemenea potrivit art.83 alin.(1) din acelaşi act normativ: 

“art. 83 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosi nŃei bunurilor  
(1) Veniturile din cedarea folosinŃei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea 

folosinŃei bunurilor mobile şi imobile, obŃinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deŃinător legal, altele decât 
veniturile din activităŃi independente.” 
 Din dispoziŃiile legale precizate reiese că, contribuabilii care realizează venituri din 
arendarea bunurilor agricole în regim de reŃinere la sursă a impozitului datorează contribuŃie 
individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri având obligaŃia 
calculării, reŃinerii şi virării sumelor respective. 

De asemenea, după încheierea anului fiscal, pe baza declaraŃiei privind venitul realizat 
aferent acelui an fiscal depusă de contribuabili, organele fiscale emit deciziile de impunere 
anual ă prin care stabilesc diferen Ńele de regularizat impozit pe venit şi CASS  (obligaŃii 
aferente venitului net impozabil anual – obligaŃii de plată anticipată), care trebuie achitate de 
contribuabili în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziilor de impunere anuală.   

Din analiza Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale 
de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 2016 nr..... rezultă că baza de 
calcul a CASS este în sumă de … lei, pentru care, domnul ... datorează contribuŃie de asigurări 
sociale de sănătate în sumă de … lei … lei x 5,5%). 

Veniturile bază de calcul luate în considerare la stabilirea CASS au fost preluate de către 
organele fiscale din declaraŃia 112 depusă de către S.C. … S.R.L. si a declaratiei cod 200 
depusa de contribuabi, potrivit cărora domnul ... a realizat venituri din cedarea folosinŃei 
bunurilor – venituri din arendă în sumă neta de … lei, şi pentru care, conform declaraŃiei D112, 
i-a fost reŃinută contribuŃia de asigurări sociale de sănătate în sumă de … lei. 

Având în vedere contribuŃia de asigurări sociale de sănătate în sumă de … lei,  calculată 
şi reŃinută domnului ... de către S.C. … S.R.L. prin declaraŃia D112, a rezultat din regularizarea 
anuală o diferenŃă de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate stabilită în plus în sumă de … 
lei (… lei – … lei). 

Din analizia deciziei de impunere contestată, rezultă că obligaŃiile privind plăŃile anticipate 
CASS în valoare totală de … lei se regăsesc înscrise în decizia contestată, la Cap.II, rd.3, fiind 
luate în calcul la regularizarea plăŃilor anuale stabilite la CASS pentru anul de referinŃă. 

Având în vedere prevederile legale sus menŃionate, precum şi documentele existente la 
dosarul cauzei, rezultă că în baza declaratiei depusa de S.C. … S.R.L. organele fiscale din 
cadrul A.J.F.P. ... – S.F.O. ..., au emis Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contributiei 
de asigurări sociale de sănătate anul 2016 nr...., prin care au stabilit în sarcina domnului ... 
următoarele: 
- total baza de calcul: ... lei; 
- contributie anuală CASS datorată: ... lei; 
- obligatii stabilite privind plătile anticipate: ... lei; 
- diferent ă de CASS rezultat ă in plus din regularizarea anual ă: ... lei . 

Se reŃine astfel că prin decizia contestată se regularizează sumele datorate cu titlu de 
plăŃi anticipate CASS în anul 2016, respectiv stabilirea în plus a unei diferenŃe de CASS în 
sumă de ... lei. 

Prin urmare, se reŃine că organele fiscale din cadrul A.J.F.P.... – S.F.O. ..., în mod legal au 
procedat la stabilirea în plus a diferenŃei de contribuŃii de asigurări sociale de sănătate rezultate 
din regularizarea anuală în sumă de ... lei. 

În ceea ce priveşte afirmaŃiile contestataului potrivit cărora “baza lunara de calcul al contributiei 
de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole 
in regim de retinere la sursa a impozitului este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibilă determinată prin 
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat valoarea de 5 ori castigul salarial mediu 
brut, in vigoare in anul pentru care se stabileste contribuŃia. 
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In anul 2016 salariul mediu brut a fost de ...lei (... x 5 =... lei x 5,5 =... lei).” şi prin urmare CASS 
datorat este în sumă de ... lei (... x 5 =.. lei x 5,5 =.. lei) şi nu ... lei (... lei x 5.5%) aşa cum au stabilit 
organele fiscale, menŃionăm urmatoarele: 

Conform prevederilor legale sus menŃionate “Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare 
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.”, cu alte cuvinte pentru anul 2016 baza 
lunara de calcul nu poate depăşi suma de … lei (… lei salariu mediu brut/2016 x 5), iar în cazul 
domnului .... baza lunară de calcul a CASS este în sumă de … lei (… lei : 12), aşa cum reiese 
din “SituŃia privind stabilirea contribuŃiei lunare de asigurări sociale de sănătate”, anexă la 
Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a 
contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 2016 nr...., deci este mai mică decât baza lunara 
reprezentand de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Prin urmare sustinerile din contestaŃie nu pot 
fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a cauzei. 

FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 
2016 nr.... a fost emisă în concordanŃă cu prevederile legale mai sus citate, respectând 
prevederile art. 175 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru 
care, contestaŃia urmează a fi respinsă ca neîntemeiată pentru această sumă în temeiul art.279 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează: 

"art. 279 - SoluŃii asupra contestaŃiei 
(1)Prin decizie contestaŃia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă." 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: 
“11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 

          a) neîntemeiată, în situaŃia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susŃinerea contestaŃiei nu 
sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; [...]” . 

Având în vedere cele prezentate mai sus,  actele şi documentele existente la dosarul 
contestaŃiei, actele normative aplicabile în speŃă în perioada analizată, precum şi faptul că 
argumentele prezentate de contestatară nu sunt de natură să modifice constatările organelor 
fiscale, rezultă că organele fiscale din cadrul A.J.F.P. ... – S.F.O. ... în mod corect au emis 
Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate şi a 
contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 2016 nr...., în conformitate cu prevederile art. 175 
din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi stabilirea în plus a diferenŃei de 
contribuŃii de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală în sumă de ... lei . 

Drept urmare, pentru acest capăt de cerere contestaŃia urmeaz ă a fi respins ă ca 
neîntemeiat ă, respectiv pentru diferenŃele de contribuŃii de asigurări sociale de sănătate 
rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de ... lei . 

IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei formulat ă de .. din localitatea ...., 
împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate şi a contribuŃiei de asigurări sociale pentru anul 2016 nr....., act administrativ fiscal  
emis de AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice ... – S.F.O. ..., în conformitate cu 
prevederile art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

 
D E C I D E : 

 
1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă, pentru diferenŃele de contribuŃii de 

asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală, stabilite în plus, în sumă de .... 
lei. 

2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac,  dar poate 
fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 

 
           DIRECTOR GENERAL 

   ... 


