
  
    DECIZIA NR.467

 

Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor
a fost sesizata de catre DG.F.P. Brasov- Activitatea de Inspectie Fiscala, privind
solutionarea contestatiei depusa de catre SC.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele de inspectie
fiscala in Decizia  de impunere si Raportul de inspectie fiscala, prin care s-a stabilit de
plata suplimentar  suma totala, care se compune din:

-impozit pe venituri din salarii
-contributie la asigurari sociale datorata de angajator
-contributie individuala de asigurari sociale
-contributie pentru accidente de munca si boli profesionale
-contributia la somaj a angajatorului
-contributia individuala la fondul de somaj 
-contributia angajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate
-contributia individuala la fondul asigurarilor sociale de sanatate 
-...lei fara a preciza natura debitului

SC X contestata majorarile  si penalitatile  de intarziere aferente debitului, fara a
preciza cuantumul acestora.
 

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea
Deciziei de impunere si de data inregistrarii contestatiei la Directia Generala a Finantelor
Publice Brasov, conform stampilei acestei institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205,   207 si 209
din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, D.G.F.P. Brasov
este investita cu solutionarea  contestatiei formulata de catre  SC  X.
 

I. SC X formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere, sustinand ca
suma totala de plata este eronat calculata.

Contestastoarea sustine ca debitul datorat bugetului de stat este de ...lei si nu ...
lei cat au stabilit organele de inspectie fiscala in decizia de impunere.

Pe categorii de impozite si taxe contestatoarea sustine ca datoreaza bugetului de
stat si bugetului asigurarilor sociale urmatoarele debite:

-la impozitul  pe venituri din salarii, debitul datorat este de ...lei si nu ...lei cat a
stabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel diferenta de ... lei

-la  contributia la asigurari sociale datorata de angajator, debitul corect este de ...
lei si nu .... lei, contestatand astfel diferenta de ... lei  
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-la contributie individuala de asigurari sociale, debitul datorat este de ... lei si nu
...lei cat a stabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel diferenta de -....lei 

-la contributia pentru accidente de munca si boli profesionale, debitul datorat este
de ...lei si nu ... lei cat a astabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel diferenta
de .... lei 

-la contributia la somaj a angajatorului, debitul datorat este de ... lei si nu ... lei cat
a stabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel diferenta de ... lei 

-la contributia individuala la fondul de somaj, debitul datorat este de ... lei si nu ...
lei cat a stabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel diferenta de... lei  

-la contributia angajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate, debitul
datorat este de ... lei si nu ... lei cat a astabilit organul de inspectie fiscala, contestand
astfel diferenta de ... lei 

-la contributia individuala la fondul asigurarilor sociale de sanatate, debitul datorat
este de .... lei si nu ... lei cat a stabilit organul de inspectie fiscala, contestand astfel de
... lei 

Contestatoarea sustine ca suma contestata este de ... lei dar nu face nicio
precizare cu privire la diferenta de ... lei contestata.

De asemenea, contesta majorarile si penalitatile de intarziere aferente diferentei
de ... lei , fara a preciza cuantumul acestora.

II. Prin  Decizia de impunere, organele  de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P.
Brasov-Activitatea de Inspectie Fiscala au stabilit suplimentar de plata catre bugetul
statului impozite si taxe in valoare  totala, care se compune din:

- impozit pe venituri din salarii
- majorari de intarziere aferente impozitului pe venituri din salarii
- contributie la asigurari sociale datorata de angajator
- majorari de intarziere aferente contributiei la asigurari sociale datorata de

angajator 
- contributie individuala de asigurari sociale
- majorari de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari sociale
- contributie pentru accidente de munca si boli profesionale
- majorari de intarziere aferente contributiei pentru accidente de munca si boli

profesionale
- contributia la somaj a angajatorului
- majorari de intarziere aferente contributiei la somaj a angajatorului
- contributia individuala la fondul de somaj 
- majorari de intarziere aferente contributiei individuale la fondul de somaj
- contributia angajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate
- majorari de intarziere aferente contributiei angajatorului la fondul asigurarilor

sociale de sanatate
-contributia individuala la fondul asigurarilor sociale de sanatate 
- majorari de intarziere aferente contributiei individuale la fondul asigurarilor

sociale de sanatate
- contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
- majorari de intarziere aferente contributiei pentru concedii si indemnizatii de la

persoane juridice sau fizice

Din raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii deciziei de impunere
contestata, rezulta urmatoarele:

Verificarea s-a efectuat ca urmare a adresei   si procesului verbal incheiat de
Garda Financiara Brasov la SC X.
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Din procesul  verbal  incheiat de Garda Financiara Brasov a rezultat ca SC X, in
perioada  ianuarie 2005-decembrie 2006 a efectuat plati in numerar, reprezentand
drepturi salariale catre persoane fizice fara ca aceste operatiuni sa fie  inregistrate in
evidentele contabile.

Organele de inspectie fiscala, din cadrul D.G.F.P.Brasov, urmare a verificarii
documentelor primare si contabile ale societatii au constatat urmatoarele:

-In perioada  01.01.2005-31.12.2006 societatea a avut angajati cu contracte de
munca pe perioada nedeterminata, inregistrate la ITM Brasov, pentru care a evidentiat,
calculat, declarat si platit drepturi salariale conform statelor de salarii existente la
societate.

-S-a constatat ca in perioada 01.01.2005-31.12.2006 au fost efectuate si alte plati
lunare catre angajati prin Dispozitii de plata reprezentand drepturi salariale si prime de
Craciun pentru care nu s-au intocmit state de plata, aceste sume nu au fost evidentiate
in contabilitate si nu au fost declarate la ITM Brasov si A.F.P.Brasov.

-S-a constatat totodata, ca 3 salariati nu aveau  contracte de munca incheiate cu
SCX  si anume:

- PF A -data angajarii 01.09.2006
Pe perioada august 2005-august 2006, d-l A a primit sume de bani prin Dispozitii

de plata.         
-PF B -data  angajarii 01.09.2006 
In luna august 2006 d-l B a primit sume de bani prin  Dispozitie de plata.
-PF N -data angajarii 01.12.2006
In lunile octombrie si noiembrie 2006 d-l N a primit sume de bani prin Dispozitii de

plata.
Astfel, s-a constatat ca in perioada 01.01.2005-31.12.2006, societatea a efectuat,

conform Dispozitiilor de plata,  plati reprezentand drepturi salariale catre persoane fizice.

Organele de inspectie fiscala au precedat la stabilirea venitului brut pornind de la
sumele nete incasate conform Dispozitiilor de plata.

Astfel s-a constatat ca venitul brut asupra caruia societatea avea obligatia de a
calcula, evidentia si declara impozitul pe venituri din salarii si contributii la bugetul
asigurarilor sociale este de .... lei.

Organele de inspectie fiscala, prin raportul de inspectie fiscala,au calculat, potrivit
prevederilor legale, obligatiile de plata dotorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor
sociale  asupra venitului brut determinat pe perioada 01.01.2005-31.12.2005,  stabilind
suplimentar de plata urmatoarele obligatii:

-impozit pe venituri din salarii  ,   potrivit prevederilor art.41 lit.b), 43, 57 si 58  din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, au fost calculate majorari de intarziere si penalitati in conformitate cu
prevederile O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, art.119 si
120.

-contributia de asigurari sociale datorata de angajator a fost stabilita astfel:
In anul 2005, contributia de asigurari sociale datorata de angajator a fost stabilita

in conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) si (3) si art.21 alin.(2)  din Legea
nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea cotei de 20% asupra
venitului brut determinat   pornind de la de la sumele nete incasate de catre persoanele
fizice conform Dispozitiilor de plata.

In anul 2006, organele de inspectie fiscala au aplicat asupra bazei impozabile
determinata, procentul de 19,75% prevazut de  art.18 alin.(2) si (3), art.21 alin.(3) si
art.24  din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in anul
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2006, art.4 din OUG nr.158/2005  privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
de sanatate.

Aferent contributiei  de asigurari sociale datorata de angajator organele de
inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119
si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

-contributia individuala pentru asigurari sociale a fost stabilita in conformitate cu
prevederile prevederile  art.21 alin.(2) si (3), art.23, art.26  din Legea nr.19/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, aplicand procentul de 9,5% asupra venitului brut
impozabil.

Aferent contributiei  individuale pentru asigurari sociale, organele de inspectie
fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si 120
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

-contributia pentru accidente de munca si boli profesionale,  a fost stabilita in
conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) si (2) din Legea nr.346/2002 , cu modifcarile
si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii bugetului de stat nr.512/2004,
art.28 si H.G. nr.2269/2004. 

Pentru SCX  cota de contributie pentru anii 2005 si 2006 a fost de 2,112% iar
baza impozabila a reprezentat-o venitul brut determinat   pornind de la de la sumele
nete incasate de catre  persoanele fizice, conform Dispozitiilor de plata.

Aferent contributiei  pentru accidente de munca si boli profesionale, organele de
inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119
si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

-contributia angajatorului la fondul de somaj a fost stabilita in conformitate cu
prevederile art.24 din Legea nr.76 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, organele
de inspectie fiscala aplicand procentul de 3% asupra venitului brut pe anul 2005 si 2,5 %
asupra venitului brut pe anul 2006.

Aferent contributiei angajatorului la fondul de somaj, organele de inspectie fiscala
au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si 120 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

-contributia individuala de asigurari pentru somaj a fost stabilita in conformitate cu
prevederile art.27 din Legea nr.76 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, organele
de inspectie fiscala aplicand procentul de 1% asupra venitului brut  determinat pe
perioada 01.01.2005-31.12.2006.

Aferent contributiei individuale de asigurari pentru somaj, organele de inspectie
fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si 120
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

-contributia angajatorului la fondul de asigurari sociale de sanatate a fost stabilita
potrivit prevederilor art..52 din OUG nr.52/2002 privind organizarea si functionarea
sistemului de asigurari sociale de sanatate, aplicand procentul de 7% asupra bazei
impozabile din anii 2005 si 2006. 

Aferent contributiei  angajatorului la fondul de asigurari sociale de sanatate,
organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit
prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

-contributia individuala la fondul de asigurari sociale de sanatate a fost stabilita
potrivit prevederilor art..51 din OUG nr.52/2002 privind organizarea si functionarea
sistemului de asigurari sociale de sanatate, aplicand procentul de 6,5% asupra bazei
impozabile determinata pe perioada verificata. 
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Aferent, contributiei individuale la fondul de asigurari sociale de sanatate
organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit
prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

-contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate a fost stabilita pe perioada 01.01.2006-31.12.2006, in conformitate cu
prevederile art.1 si art.4 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate si Ordinul 32/2006 privind normele de aplicare a  OUG
nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prin
aplicarea procentului de 0,75% asupra fondului brut de salarii pentru anul 2006. 

Aferent, contributiei angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari
sociale de sanatate   organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere
potrivit prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

III. Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala, sustinerile
petentei, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in
vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. Brasov  prin Biroul de
Solutionare a Contestatiilor, se poate pronunta asupra contestatiei formulata de
SC X cu privire la diferenta de ... lei reprezentand impozit pe venituri din salarii si
contributii datorate bugetului de stat stabilite asupra fondului de salarii in
conditiile in care contestatia nu este motivata in fapt si drept si nu au fost
prezentate dovezile pe care se intemeiaza.

In fapt, verificarea s-a efectuat ca urmare a adresei   si procesului verbal de
Garda Financiara Brasov la SC X, transmise D.G.F.P.Brasov.

Din procesul  verbal   de Garda Financiara Brasov a rezultat ca SC X, in perioada
ianuarie 2005-decembrie 2006 a efectuat plati in numerar, reprezentand drepturi
salariale catre persoane fizice fara ca aceste operatiuni sa fie  inregistrate in evidentele
contabile.

Organele de inspectie fiscala, din cadrul D.G.F.P.Brasov, urmare a verificarii
documentelor primare si contabile ale societatii au constatat urmatoarele:

-In perioada  01.01.2005-31.12.2006 societatea a avut angajati cu contracte de
munca pe perioada nedeterminata, inregistrate la ITM Brasov, pentru care a evidentiat,
calculat, declarat si platit drepturi salariale conform statelor de salarii existente la
societate.

-S-a constatat ca in perioada 01.01.2005-31.12.2006 au fost efectuate si alte plati
lunare catre angajati prin Dispozitii de plata reprezentand drepturi salariale si prime de
Craciun pentru care nu s-au intocmit state de plata, aceste sume nu au fost evidentiate
in contabilitate si nu au fost declarate la ITM Brasov si A.F.P.Brasov.

-S-a constatat totodata, ca 3 salariati nu aveau  contracte de munca incheiate cu
SC X si anume:

-PF A-data angajarii 01.09.2006
Pe perioada august 2005-august 2006, d-l A a primit sume de bani prin Dispozitii

de plata.         
-PF B -data  angajarii 01.09.2006 
In luna august 2006 d-l B a primit sume de bani prin Di Dispozitie de plata.
-PF N -data angajarii 01.12.2006
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In lunile octombrie si noiembrie 2006 d-l N a primit sume de bani prin Dispozitii de
plata.

Astfel, s-a contata ca in perioada 01.01.2005-31.12.2006, societatea a efectuat,
conform Dispozitiilor de plata,  plati reprezentand drepturi salariale catre persoane fizice
in valoare de ... lei. 

Organele de inspectie fiscala au precedat la stabilirea venitului brut pornind de la
de la sumele nete incasate conform Dispozitiilor de plata, in conformitate cu prevederile
art.57 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, aplicand formula:

venit net                100
Venit brut =--------------- X  -----------------------

100-16                 100-17

16= procentul impozitului pe venit
17=suma contributiilor individuale datorate respectiv:

-contributia individuala de asigurari sociale =9,5%
-contributia individuala de somaj =1%
-contributia individuala de sanatate =6,5%

Avand in vedere Dispozitiile  de plata inregistrate in evidentele contabile ale
societatii,  in baza corora s-au achitat drepturi salariale persoanelor fizice, organele de
inspectie fiscala au determinat venitul brut realizat lunar de catre fiecare persoana fizica,
stabilind asttfel baza impozabila asupra careia nu au fost calculate impozitele si taxele
datorate bugetului statului si bugetului asigurarilor sociale.
 Astfel s-a constatat ca venitul brut asupra caruia societatea avea obligatia de a
calcula, evidentia si declara impozitul pe venituri din salarii si contributii la bugetul
asigurarilor sociale este de ... lei.

Organele de inspectie,au calculat, potrivit prevederilor legale, obligatiile de plata
datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale  asupra venitului brut
determinat pe perioada 01.01.2005-31.12.2005,  stabilind suplimentar de plata
urmatoarele obligatii de plata:

1.-impozit pe venituri din salarii  in valoare de ... lei
Impozitul pe venituri din salarii a fost   stabilit potrivit prevederilor art.41 lit.b), 43,

55, 57 si 58  din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile
ulterioare care dispun:

-art.41
"Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor

prezentului titlu, sunt urm�toarele:
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;"
-art.43
"(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
b) salarii;
este de 16% aplicat� asupra venitului impozabil corespunz�tor fiec�rei surse

din categoria respectiv�."
-art.55
�(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în

natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui
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contract individual de munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent
de perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se
acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�.

(2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor.”

-art. 57
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz� un impozit lunar, final, care

se calculeaz� �i se re�ine la surs� de c�tre pl�titorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prev�zut la alin. (1) se determin� astfel:
a) la locul unde se afl� func�ia de baz�, prin aplicarea cotei de 16% asupra

bazei de calcul determinate ca diferen�� între venitul net din salarii, calculat prin
deducerea din venitul brut a contribu�iilor obligatorii aferente unei luni, �i
urm�toarele:

- deducerea personal� acordat� pentru luna respectiv�;
- cotiza�ia sindical� pl�tit� în luna respectiv�;
- contribu�iile la schemele facultative de pensii ocupa�ionale, astfel încât la

nivelul anului s� nu se dep��easc� echivalentul în lei a 200 euro;
b) pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16%

asupra bazei de calcul determinate ca diferen�� între venitul brut �i contribu�iile
obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

(3) Pl�titorul este obligat s� determine valoarea total� a impozitului anual
pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil."

-art.58
"Pl�titorii de salarii �i de venituri asimilate salariilor au obliga�ia de a

calcula �i de a re�ine impozitul aferent veniturilor fiec�rei luni la data efectu�rii
pl��ii acestor venituri, precum �i de a-l vira la bugetul de stat pân� la data de 25
inclusiv a lunii urm�toare celei pentru care se pl�tesc aceste venituri."

Organele de inspectie fiscala au  calculat majorari de intarziere   si penalitati,
aferente impozitului pe venituri din salarii, stabilit suplimentar de plata, in conformitate cu
prevederile O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, art.119 si
120.

2.-contributia de asigurari sociale datorata de angajator
Contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat a fost stabilita in temeiul

prevederilor art.24 coroborat cu art.5 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare, care
precizeaza:

-art.24
“(1) Baza lunar� de calcul, la care angajatorul datoreaz� contribu�ia de

asigur�ri sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de
asigura�ii prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I �i II.�
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Organele de inspectie fiscala au calculat contributia  datorata de angajator,
aplicand cotele prevazute in legislatia in vigoare asupra fondului total de salarii brute
lunare, dupa cum urmeaza:

-20% pentru anul 2005 potrivit prevederilor art.26 din Legea nr.512/2004 privind
bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, potrivit careia;

-art.26
(1) În baza art. 18 alin. (2) �i (3) din Legea nr. 19/2000, cu modific�rile �i

complet�rile ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contribu�ie de asigur�ri sociale
se stabilesc dup� cum urmeaz�:
    a) pentru condi�ii normale de munc�         29,5%", 

coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile
ulterioare, care precizeaza:

"(3) Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajatori reprezint�
diferen�a dintre nivelul cotelor de contribu�ii de asigur�ri sociale stabilite
diferen�iat, în func�ie de condi�iile de munc�, prin legea anual� a bugetului
asigur�rilor sociale de stat, �i nivelul cotei contribu�iei individuale de asigur�ri
sociale."

si prevederile art.26 alin.(2) din Legea nr.512/2004 privind bugetul asigurarilor
sociale de stat pe anul 2005, care dispun:

"(2) Cota contribu�iei individuale de asigur�ri sociale, datorat� potrivit art.
21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este
de 9,5%, indiferent de condi�iile de munc�."

- 19,75 % pentru anul 2006 potrivit prevederilor art.21 din Legea nr.380/2005
privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, potrivit caruia :

(1) În baza art. 18 alin. (2) �i (3) din Legea nr. 19/2000, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, pentru anul 2006 cotele de contribu�ie de asigur�ri sociale
se stabilesc dup� cum urmeaz�:

a) pentru condi�ii normale de munc�    30%;

coroborat cu art.4 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind organizarea si
functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, potrivit caruia:

"(1) La data intr�rii în vigoare a prevederilor prezentei ordonan�e de
urgen��, cotele de contribu�ii de asigur�ri sociale stabilite prin Legea bugetului
asigur�rilor sociale de stat se diminueaz� cu 0,75 puncte procentuale, prin
deducere din:

a) cota de contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de angajator, în cazul
persoanelor prev�zute la art. 1 alin. (1) lit. A �i B;"

coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) din Legea 19/2000, mai sus enuntat si
art.21 alin.(2) din Legea nr.380/2005 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul
2006, care dispune:
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   (2) Cota contribu�iei individuale de asigur�ri sociale, datorat� potrivit art. 21
alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de
9,5%, indiferent de condi�iile de munc�.

Aferent contributiei  de asigurari sociale datorata de angajator organele de
inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119
si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

3.-contributia individuala pentru asigurari sociale 
Contributia  individuala la asigurarile sociale de stat�  a fost stabilita potrivit

prevederilor art.23 coroborat cu art.5 (mai sus enuntat) din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si
completarile ulterioare, care precizeaza:

-art.23
�(1) Baza lunar� de calcul a contribu�iei individuale de asigur�ri sociale în

cazul asigura�ilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile �i

adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munc�, în cazul
asigura�ilor prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I,���

aplicand cota de 9,5 % prevazuta de�art.26 alin.(2) din Legea nr.512/2004 privind
bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005,�art.21 alin.(2) din Legea nr.380/2005
privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006� mai sus enuntate.

Potrivit prevederilor art. 28 din din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Contribu�ia individual� de asigur�ri sociale, datorat� de asigura�ii
prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I �i II, se re�ine integral din salariul sau, dup� caz,
din venitul brut lunar al asiguratului �i se vireaz� lunar de angajator la casa
teritorial� de pensii în raza c�reia se afl� sediul acestuia.

(2) Angajatorul calculeaz� �i vireaz� lunar contribu�ia de asigur�ri sociale
pe care o datoreaz� bugetului asigur�rilor sociale de stat, împreun� cu
contribu�iile individuale re�inute de la asigura�i.”

Aferent contributiei  individuale pentru asigurari sociale, organele de inspectie
fiscala au stabilit majorari de intarziere  lei si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si
120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

4.-contributia pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributia angajatorului la  fondul pentru accidente de munca si boli profesionale

a fost stabilita in conformitate cu prevederile  art.96, 98 si 99 din  Legea nr.346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile, care
dispun:

-art.96
�(1) Datoreaz� contribu�ii de asigurare pentru accidente de munc� �i boli

profesionale urm�torii:
a) angajatorii, pentru asigura�ii prev�zu�i la art. 5 �i 7;
-art.98
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“(1) Contribu�iile se stabilesc în func�ie de tarife �i clase de risc.
(2) Tariful de risc se determin� pentru fiecare sector de activitate în func�ie

de riscul de accidentare �i de îmboln�vire profesional� din cadrul sectorului
respectiv.

(3) În cadrul tarifelor de risc diferen�ierea pe categorii de activit��i se
realizeaz� prin clase de risc.”

-art.99
“(1) Tarifele �i clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de

calcul al contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale,
elaborate de CNPAS �i aprobate prin hot�râre a Guvernului.”,

-art.101
"(1) Baza lunar� de calcul la care persoanele prev�zute la art. 5 �i 7

datoreaz� contribu�ia de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli profesionale
este reprezentat� de fondul total de salarii brute lunare realizate.

(2) Cotele de contribu�ie datorate de angajatori în func�ie de clasa de risc
sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute
lunare realizate."

Organele de inspectie fiscala au calculat contributia angajatorului la  fondul
pentru accidente de munca si boli profesionale aplicand   cotele stabilite in functie de
gradul de risc a activitatilor desfasurate conform clasificatiei CAEN prevazute pentru
fiecare an fiscal, respectiv pentru verificata  cota a fost de 2,112 % in conformitate cu
prevederile art.28 din Legea nr.512/2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe
anul 2005, art.140 din Legea nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
coroborat cu prevederile  HG nr.2269/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Aferent contributiei  pentru accidente de munca si boli profesionale, organele de
inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119
si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

5.-contributia angajatorului la fondul de somaj
Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor  pentru somaj a fost stabilita

potrivit prevederilor� din Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Pentru perioada mai  2005-decembrie 2005 sunt aplicabile prevederile art.26 din
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca, care precizeaza:

“Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la bugetul
asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 3%, aplicat� asupra fondului total de salarii
brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,
prev�zute la art. 19.�

Pentru perioada ianuarie 2006-decembrie 2006 sunt aplicabile prevederile pct.5
din OUG nr.144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, potrivit careia:
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�Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la bugetul
asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 2,5%, aplicat� asupra fondului total de
salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,
prev�zute la art. 19.”

Aferent contributiei angajatorului la fondul de somaj, organele de inspectie fiscala
au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si 120 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

6.-contributia individuala de asigurari pentru somaj
Contributia individuala la bugetul asigurarilor  pentru somaj a fost stabilita potrivit

prevederilor art.27� din Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca,cu  modificarile si completarile ulterioare, astfel:

"1) Angajatorii au obliga�ia de a re�ine �i de a vira lunar contribu�ia
individual� la bugetul asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 1%, aplicat� asupra
salariului de baz� lunar brut, pentru asigura�ii prev�zu�i la art. 19 lit. a) - d) sau,
dup� caz, pentru asigura�ii prev�zu�i la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute
lunare realizate.�

Aferent contributiei individuale de asigurari pentru somaj, organele de inspectie
fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit prevederilor art.119 si 120
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

7.-contributia angajatorului la fondul de asigurari sociale de sanatate
Pe perioada mai 2005-decembrie 2006 contributia angajatorului la fondul national

unic al  asigurarilor sociale de sanatate a fost stabilita in conformitate cu prevederile art.
52  din OUG nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari
sociale de sanatate si art.258 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, care precizeaza:

“(1) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea
asigura�ii au obliga�ia s� calculeze �i s� vireze casei de asigur�ri o contribu�ie de
7% datorat� pentru asigurarea s�n�t��ii personalului din unitatea respectiv�;
acestea au obliga�ia s� anun�e casei de asigur�ri orice schimbare care are loc în
nivelul veniturilor;

Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonan�e de urgen��, se
în�elege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor
salariale sau de natur� salarial�”.

Aferent contributiei  angajatorului la fondul de asigurari sociale de sanatate,
organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit
prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

8.-contributia individuala la fondul de asigurari sociale de sanatate
Contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate a fost stabilita  potrivit

prevederilor art. 51 din OUG nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului
de asigurari sociale de sanatate si art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, care dispune:
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“(1) Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare
pentru asigur�rile de s�n�tate, cu excep�ia persoanelor prev�zute la art. 6 alin. (1).

(2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei
cote de 6,5%, care se aplic� asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului
pe venit;”

Potrivit prevederilor art.55 din OUG nr.150/2002 privind organizarea si
functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate si art.261 din Legea nr.95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
“Angajatorii �i asigura�ii care au obliga�ia pl��ii contribu�iei în condi�iile
prezentei ordonan�e de urgen�� “  

Aferent, contributiei individuale la fondul de asigurari sociale de sanatate
organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere si penalitati, potrivit
prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

9.-contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate 

Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate a fost stabilita pe anul 2006 in conformitate cu prevederile art.4  si 6 din OUG
nr.158/2005  privind concediile si indemnizatiile de asigurari, care dispun:

-art.4
“(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contribu�ie pentru

concedii �i indemniza�ii, destinat� exclusiv finan��rii cheltuielilor cu plata
drepturilor prev�zute de prezenta ordonan�� de urgen��, este de 0,75%, aplicat� la
fondul de salarii sau, dup� caz, la drepturile reprezentând indemniza�ie de �omaj
ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, �i se achit� la bugetul Fondului
na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate.�

-art.6
(2) Persoanele juridice sau fizice prev�zute la art. 5 lit. a) au obliga�ia pl��ii

cotei de contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii de 0,75%, aplicat� la fondul de
salarii realizat, cu respectarea prevederilor legisla�iei financiar-fiscale în materie. 
Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonan�e de urgen��, se în�elege
totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau
de natur� salarial�.�

Aferent, contributiei angajatorului pentru concedii si indemnizatii de asigurari
sociale de sanatate   organele de inspectie fiscala au stabilit majorari de intarziere
potrivit prevederilor art.119 si 120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

In contestatia formulata SC X sustine ca debitul datorat bugetului de stat este
de... lei si nu ... lei cat au stabilit organele de inspectie fiscala in Decizia de impunere,
contestand astfel diferenta de ...lei care se compune din:

-impozit pe venituri din salarii
-contributie la asigurari sociale datorata de angajator
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-contributie individuala de asigurari sociale
-contributie pentru accidente de munca si boli profesionale
-contributia la somaj a angajatorului
-contributia individuala la fondul de somaj 
-contributia angajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate
-contributia individuala la fondul asigurarilor sociale de sanatate 
-  ... lei fara a preciza natura debitului,
fara a prezenta modul de calcul a diferentei contestate si fara a aduce argumente

referitoarela aceste diferente contestate.
  Totodata, SC X contestata majorarile  si penalitatile  de intarziere aferente
debitului in valoare de ... lei, fara a preciza cuantumul acestora.

In vederea solutionarii contestatiei, prin adresa Biroul de Solutionare a
Contestatiilor a solicitat SC X  sa transmita motivele de fapt si de drept in baza carora a
fost formulata contestatia.

De asemenea, s-a solicitat contestatoarei sa prezinte documente din care sa
rezulte modul de calcul a diferentei de ... lei contestata, precum si dovezile pe care se
intemeiaza. 

Din confirmarea de primire, erxistenta la dosarul contestatiei, rezulta ca adresa  a
fost primita de contestatoare in data de 30.03.2010.

Mentionam ca, pana la emiterea  prezentei decizii SC  X nu a prezentat
documentele solicitate sau argumente cu privire la suma contestata.

In speta sunt aplicabile prevederile art.206 alin.(1) coroborat cu prevederile
art.213 alin.(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala:

-art.206
"1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii." 

-art.213 
"(1)In solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de

fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei
se face în limitele sesiz�rii.

(5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Potrivit prevederilor legale, contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde si
motivele de fapt si de drept precum si dovezile pe care se intemeiaza iar in solutionarea
contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la
baza emiterii actului fiscal contestat.
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Analiza contestatiei se va face in raport de sustinerile partilor de dispozitiile legale
invocate si de documentele existente la dosarul cauzei.

De asemenea, la pct.2.4 din  Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, se precizeaza:

"Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv."

In speta, sunt incidente prevederile pct.12.1 din Ordinul nr.519/2005 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care  dispun:

� Contestatia poate fi respinsa ca:
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de

fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;�

Se retine faptul ca, societatea in contestatia formulata nu aduce niciun fel de
argumente cu privire la diferenta de ... lei contestata reprezentand impozit pe venituri din
salarii si contributii datorate bugetului asigurarilor sociale, care sa combata constatarile
organelor de inspectie fiscala si din care sa rezulte o situatie contrara fata de cea
consemnata in Raportul de inspectie fiscala si Decizia de impunere , contestate, motiv
pentru care contestatia va fi respinsa ca nemotivata. 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul  art.206, 213, si
216  din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se,

DECIDE

Respingerea ca nemotivata a contestatiei formulata de SC X, inregistrata la
D.G.F.P.Brasov, pentru suma de ... lei reprezentand impozit pe venituri din salarii si
contributii datorate bugetului asigurarilor  sociale. 

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov in termenul prevazut de
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
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