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DECIZIA NR. 10214/ 13.03.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

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

sub nr. X/06.12.2017
şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

sub nr. X/12.12.2017

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/08.12.2017,
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
X/12.12.2017, cu privire la contestaţia formulată de Persoana Fizică X,
CNP X, cu domiciliul în mun. Iaşi, Str. X, nr. X, Bl. X, sc. X, et. X, ap. X,
judeţul Iaşi, cod poştal 700325.

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/11.10.2017 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 trimisă prin poştă la data de 04.12.2017, conform plicului existent în
original la dosarul contestaţiei, fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. S/06.12.2017.
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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 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/11.10.2017 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.

Petentul precizează că formulează contestaţie împotriva deciziei
de impunere pe motiv că aceasta este nelegală şi neîntemeiată.

Susţine că suma în cauză a fost achitată de către acesta şi că
astfel, nu o mai datorează.

Depune copii după o serie de chitanţe de achitare a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei şi a unor sume de
regularizări (S lei + S lei).

Solicită admiterea contestaţiei şi anularea deciziei de impunere
contestate.

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/11.10.2017, 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
activităţi independente - profesii libere pentru „Activităţi juridice” în sumă 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.

Aceste venituri au fost declarate de petent la organul fiscal prin
Declaraţia nr. X/27.05.2013, prin care a declarat că a obţinut în anul 2012
venituri brute din profesii libere în sumă de S lei, cheltuieli deductibile în
sumă de S lei şi venituri nete în sumă de S lei.

Pentru veniturile obţinute din profesii libere şi declarate de acesta
în sumă de S lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a stabilit
în sarcina contribuabilului prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile
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realizate din România de persoanele fizice pe anul 2012 nr. X/23.07.2013
un impozit pe venit datorat în sumă de S lei.

De asemenea, aşa după cum rezultă din extrasul din baza de
date a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, existent în copie la
dosarul cauzei, contribuabilul a declarat prin declaraţia nr. X/31.05.2012 o
contribuţie la asigurările sociale de sănătate pentru anul 2012 în sumă de
S lei.

În urma depunerii celor două declaraţii de către contribuabil,
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/11.10.2017, 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 activităţi independente - profesii libere
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 activităţi independente -
profesii libere, 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/11.10.2017,
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 nu demonstrează că nu
datorează suma stabilită în sarcina sa.

În fapt, Persoana fizică X, jud. Iaşi, a obţinut în anul 2012
venituri din activităţi independente - profesii libere pentru „Activităţi juridice”
în sumă 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.

Aceste venituri au fost declarate de petent la organul fiscal prin
Declaraţia nr. X/27.05.2013, prin care a declarat că a obţinut în anul 2012
venituri brute din profesii libere în sumă de S lei, cheltuieli deductibile în
sumă de S lei şi venituri nete în sumă de S lei.
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Pentru veniturile obţinute din profesii libere şi declarate de acesta
în sumă de S lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a stabilit
în sarcina contribuabilului prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2012 nr. X/23.07.2013
un impozit pe venit datorat în sumă de S lei.

De asemenea, aşa după cum rezultă din extrasul din baza de
date a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, existent în copie la
dosarul cauzei, contribuabilul a declarat prin declaraţia nr. X/31.05.2012 o
contribuţie la asigurările sociale de sănătate pentru anul 2012 în sumă de
S lei.

În urma depunerii celor două declaraţii de către contribuabil,
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/11.10.2017, 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 activităţi independente - profesii libere
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).

Petentul precizează că formulează contestaţie împotriva deciziei
de impunere pe motiv că aceasta este nelegală şi neîntemeiată.

Susţine că suma în cauză a fost achitată de către acesta şi că
astfel, nu o mai datorează.

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

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.
46, 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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(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. 46
Definirea veniturilor din activităţi independente
(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”.

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
(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 profesii libere
obţinute de petent.

Pentru aceste venituri asiguraţii, respectiv petentul, au obligaţia
virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
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La data de 31.12.2012, sunt aplicabile şi prevederile art. 296^21,
art. 296^22 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:

[…]
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
[…].”
ART. 296^22
„Baza de calcul
[…]
(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.

[…]”.
Conform acestor prevederi legale, au calitatea de contribuabil la

sistemul public de asigurări sociale de sănătate, persoanele care
realizează venituri din profesii libere.

Totodată se precizează că, pentru persoanele care obţin venituri
din profesii libere, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuţii sociale, 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.

Obligaţia calculării şi virării acestei contribuţii de asigurări sociale
de sănătate pentru veniturile obţinute din profesii libere, revine
contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de venit
estimat/realizat, iar în baza acestora organul fiscal emite decizia de plată
anticipată cu sumele pe care trebuie să le achite contribuabilii în cursul
anului, 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
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„Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale
(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi

lit. g) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu
de contribuţii sociale.

(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
plăţile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit
estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute
la art. 82, sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor
prevăzute la art. 83. În cazul contribuţiei de asigurări sociale,
obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat,
prevăzut la art. 296^22 alin. (1).

[…]
(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de

asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art.
296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi g) se evidenţiază lunar, iar plata se
efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e) şi, respectiv, semestrial, în două rate egale, până la data de
25 septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g).

[…].”.
ART. 296^25
„Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
(1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de

calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei
declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum
şi a declaraţiei de venit estimat prevăzute la art. 81 şi a declaraţiei
privind venitul realizat prevăzute la art. 83, pentru contribuţia de
asigurări sociale de sănătate.

(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).

(3) La determinarea venitului anual bază de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare
pierderile prevăzute la art. 80.

(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.

(5) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevăzută la art.
296^24 alin. (3)”.
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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 obţinute

din profesii libere, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţiile privind
venitul estimat, iar în baza acestora, organul fiscal emite deciziile de plăţi
anticipate.

Ulterior, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţiile privind
venitul realizat, iar organul fiscal regularizează sumele datorate cu titlu de
plăţi anticipate.

Astfel, în cazul de faţă, întrucât petentul a obţinut în anul 2012
venituri din activităţi independente – profesii libere în sumă de S lei, rezultă
că pentru acest an datorează o contribuţie de asigurări sociale de sănătate
în sumă totală de S lei (S lei x 5,5%).

Întrucât pentru anul 2012 au fost declarate cu titlu de plăţi
anticipate contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de S lei,
rezultă că în mod legal organul fiscal a stabilit în sarcina persoanei fizice o
diferenţă de contribuţie de asigurări 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).

Având în vedere prevederile legale invocate şi analizate la acest
capăt de cerere, se reţine că în mod legal organul fiscal a procedat la
regularizarea sumei datorată de petent cu titlu de contribuţie de asigurări
sociale de sănătate şi la stabilirea suplimentară a diferenţei în sumă de S
lei.

Referitor la susţinerea contribuabilului că suma de S lei a fost
imputată formal la sfârşitul anului 2017, fiind stabilite contribuţii de asigurări
sociale de sănătate aferente anului 2012, precizăm că la data emiterii
deciziei contestate, conform legii, organul fiscal era în cadrul termenului de
prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale în sarcina petentului.

Organul fiscal are dreptul în termen de 5 ani de la data naşterii
creanţei fiscale de a stabili obligaţii fiscale în sarcina contribuabililor.

Conform prevederilor art. 91, art. 23, art. 85 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

CAPITOLUL II
„Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale



Exemplarul 4/4
Operator de date cu caracter personal 759

Page 9 of 11

www.anaf.ro

ART. 91
Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă

termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se

prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune
altfel.

(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1)
începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

(3) Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen
de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte
prevăzute de legea penală.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii
faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă”.

ART. 23
„Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi

obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii,
se constituie baza de impunere care le generează.

(2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a
stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată”.

ART. 85
„Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume

datorate bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate

bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86

alin. (4);
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care

impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general
consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale,
precum şi în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată”.

Din aceste prevederi legale se reţine că dreptul organului fiscal de
a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, termen care începe
să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut
creanţa fiscală/dreptul de creanţă fiscală, adică de la data de 1 ianuarie a
anului următor datei la care s-a constituit baza de impunere care le
generează.

Data la care s-a constituit baza de impunere care le generează
este data la care plătitorul de venituri avea obligaţia depunerii la organul
fiscal a declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2012.

În cazul de faţă declaraţia privind veniturile realizate în anul 2012
trebuia depusă de către contribuabil în cursul anului 2013.
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Prin urmare, dreptul organului fiscal de a stabili contribuţia în
sarcina persoanei fizice a început la data de 01.01.2014 şi se sfârşeşte la
31.12.2018.

Deci organul fiscal la data emiterii deciziei de impunere contestate
era în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili contribuţia de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012.

Referitor la susţinerea petentului că a achitat în anul 2012 toate
obligaţiile aferente veniturilor realizate în anul 2012 şi că astfel nu mai
datorează nici o sumă, precizăm că această afirmaţie nu poate fi reţinută în
soluţionarea favorabilă a contestaţiei, întrucât faptul că a achitat o sumă de
bani în contul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu înseamnă că
organul fiscal nu are dreptul de a stabili această obligaţie în sarcina
contribuabilului.

Se face confuzie între cuvintele „datorat” şi „achitat”.
Pentru fiecare obligaţie datorată bugetului de stat, trebuie să

existe o decizie de impunere sau o declaraţie care îi dă naştere.
Conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 207/2015 privind Codul

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
„(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi

art. 102 alin. (2);
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în

celelalte cazuri”.
Am demonstrat prin prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei

faptul că petentul datorează diferenţa de contribuţie la asigurări sociale de
sănătate în sumă de S lei.

Dacă acesta a achitat suma în cauză, rezultă că nu mai are de
achitat în prezent, dar acest fapt nu obligă organul fiscal să nu mai emită
decizie de impunere pentru anul 2012 pentru contribuţia la asigurări sociale
de sănătate.

Referitor la modul cum s-au stins plăţile efectuate de contribuabil
şi la suma pe care acesta o mai are de achitat, contribuabilul se poate
adresa serviciului care se ocupă cu evidenţa pe plătitor care poate da mai
multe detalii.

Conform evidenţei organului fiscal, pentru anul 2012,
contribuabilul datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în
sumă totală de S lei, dar a declarat numai S lei, drept pentru care în mod
legal organul fiscal a stabilit în sarcina Persoanei Fizice X, jud. Iaşi,
contribuţia la asigurările sociale de sănătate în sumă de S lei aferentă
anului 2012, 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
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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/11.10.2017 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.

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 1,

ÎNTOCMIT,


