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DECIZIA NR.   3608/08.07.2016 
privind  soluţionarea  contestaţiei formulată de 

d-na X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Fiscal Orăşenesc 

Hârlău sub nr. ................... 
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, prin Adresa nr. 
........... înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 
sub nr. ............, cu privire la contestaţia formulată de d-na X, cu domiciliul în 
oraş Hârlău, str. ......., jud. Iaşi, cod numeric personal ................ 

Petenta contestă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 nr. ............ 
05.06.2015, emisă de Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău din cadrul  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi. 

Suma contestată este în valoare de S lei şi reprezintă diferenţe de 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală. 
 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 contestatorului 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 actul administrativ fiscal a fost emis în data de 05.06.2015, 
iar contestaţia a fost depusă în data de 23.06.2015 la Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Hârlău, unde a fost înregistrată sub nr. ..................... 
  
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
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206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 

 
 I. D-na X, contestă Decizia de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. .............., precizând 
faptul că în anul 2012 a câştigat un premiu la Loto în valoare de S lei pentru 
care i s-a oprit impozitul aferent şi nu a avut cunoştinţă de faptul că are de 
achitat şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 
 Petenta menţionează faptul că este studentă, nu realizează venituri 
şi se află în imposibilitatea de a achita suma stabilită. 
 Totodată anexează şi o adeverinţă, emisă în data de 17.06.2015 de 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, prin care se adevereşte că în 
anul universitar 2014-2015 este înscrisă în anul III de studiu la specializarea 
Inginerie şi Management.  

 
II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, 
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău prin Decizia de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Anul 2012 nr. ............., 
în temeiul prevederile 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 stabilit în sarcina d-nei X diferenţe de contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală în sumă de S lei. 

      
III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 

prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 

Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a procedat în 
mod legal la emiterea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea   
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 nr. 
.................. şi la stabilirea în sarcina d-nei X a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în sumă de S lei. 

       
În fapt, pentru anul 2012, potrivit evidenţei fiscale a Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, pentru 
d-na X a fost depusă Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe 
veniturile cu reţinere la sursă înregistrată sub nr. .............., prin care plătitorul 
de venit CEC BANK S.A. declară venituri din dobânzi în sumă de S lei şi un 
impozit pe venit în sumă de S lei şi Declaraţia informativă privind impozitul 
reţinut pe veniturile cu reţinere la sursă înregistrată sub nr. ........................, 
prin care plătitorul de venit Compania Naţională „Loteria Română” S.A. 
declară venituri din jocuri de noroc în sumă de S lei şi un impozit pe venit în 
sumă de S lei. 
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               Asupra venitului în sumă de S lei, prin Decizia de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, nr. 
...................., organul fiscal a calculat o diferenţă de contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală în sumă de S lei. 
                Petenta menţionează faptul că este studentă, nu realizează venituri 
şi se află în imposibilitatea de a achita suma stabilită şi anexează şi o 
adeverinţă emisă de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi prin care se 
adevereşte că în anul universitar 2014-2015 este înscrisă în anul III de studiu 
la specializarea Inginerie şi Management.  

 
În drept, cadrul legal incident în speţă este constituit din următoarele 

prevederi din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează: 

„Art. 296^21 
(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, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. 
(1), precum şi cele care realizează venituri 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 sau venitul din asociere, după caz.” 
 ART. 296^27 Contribuabilii 
     (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi 
de către persoanele care realizează venituri din: 
     b) investiţii; 
     c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc; 
 ART. 296^28 Stabilirea contribuţiei 
     Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 
296^27 alin. (1) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de 
impunere anuală, pe baza informaţiilor din: 
     a) declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din 
cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât 
părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi 
operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de 
contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;” 
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 În speţa devin incidente şi dispoziţiile art. 211 alin. (1) şi art. 257 alin. 
(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

„Art. 211 
(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu 

domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat 
şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în 
România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei 
legi.  

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).” 

Din aceste prevederi legale se reţine că au calitatea de contribuabili 
la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, persoanele care realizează 
venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. 

Totodată, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de 
persoane fizice: 

“ARTICOL UNIC 
(1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

datorată începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a 
prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată 
prin Legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice: 

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta 
de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea 
studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi 
agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate;(…)” 

Din documentele depuse de petentă la dosarul cauzei, respectiv 
Adeverinţa emisă de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, rezultă că 
d-na X este studentă şi se încadrează în categoria persoanelor enumerate 
mai sus, cu condiţia prevăzută de  prevederile alin. (3) din legea menţionată 
mai sus: 

„(3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi nu 
beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate potrivit alin. (1), vor prezenta organului fiscal competent documentul 
justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, 
eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de 
asigurări de sănătate potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”. 
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Ca urmare, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 225/2015 
privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 
categorii de persoane fizice, organul de soluţionare competent a solicitat 
contestatoarei, prin Adresa nr. ..............., să depună la dosarul cauzei 
„documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, 
eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”. 

Adresa nr. .................... a fost comunicată petentei, prin poştă, în 
data de 22.12.2015, potrivit Confirmării de primire aflată în original la dosarul 
cauzei. 

Până la data emiterii prezentei decizii d-na X nu a depus la dosarul 
cauzei cele solicitate.  

Având în vedere faptul că pentru a putea beneficia de prevederile 
Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, petenta trebuia să 
depună un document justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata 
contribuţiei, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar până la 
data emiterii prezentei decizii aceasta nu a depus cele solicitate, iar din 
documentele depuse la dosarul cauzei nu reiese o altă situaţie faţă de 
constatările organului fiscal, rezultă că acesta legal a emis pe numele 
contestatoarei Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 nr. .......... pentru suma de S 
lei, reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
rezultate din regularizarea anuală, motiv pentru care în temeiul prevederilor 
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 va putea fi admisă, în totalitate sau 
în parte, ori respinsă.”, coroborate 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. 2906/2014, care precizează că: 

„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; [...].”, urmează a se 
respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de d-na X. 

 
 Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 210 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Directorul General al Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, 

 
 
 

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

d-na X împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 nr. ................ pentru suma de 
S lei reprezentând diferenţe de contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
rezultate din regularizarea anuală. 

 
Art. 2. Serviciul Administrativ şi Achiziţii va comunica prezenta 

decizie contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, 
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău 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 este definitivă în sistemul 
căilor administrative de atac. 
 Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Iaşi. 

 
 


