
DECIZIA NR.  91  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Control Financiar Fiscal, prin adresa nr. ... / 
2005, asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva Deciziei de 
Impunere nr. ... / 2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� emis� de Activitatea de Control Financiar Fiscal din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
                      Contesta�ia are ca obiect suma total� de ...RON reprezentând : 
...RON – contribu�ie individual� asigur�ri de sanatate,  
...RON – dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri de  
               s�n�tate, 
...RON – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei individuale de 
               asigur�ri de s�n�tate, 
                      Contesta�ia nr. ... / 2005 a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA în data de  
21.10.2005, fa�� de data emiterii Deciziei de Impunere nr. ... / 2005, 
contesta�ia fiind depus� în termenul prev�zut de art. 176 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�. 
 
                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 175, 176 �i art. 178 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�,  Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� 
de SC X SRL.  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                      Petenta sus�ine în con�inutul contesta�iei faptul c� : “SC X SRL 
a stabilit corect baza de impunere pentru calcularea contribu�iei lunare a 
persoanei asigurate, pentru asigur�rile sociale de s�n�tate, aplicând cota de 
6,5% conform prevederilor art. 51 alin (2) din OG nr. 150/2002, care 
stipuleaz� urm�toarele : „persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei 
contribu�ii b�ne�ti lunare pentru asigur�rile de s�n�tate…Contribu�ia lunar� a 
persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote de 6,5%, care se aplic� 
asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit”  
                      Societatea arat� c� nu a aplicat cota de 6,5% asupra sumelor 
reprezentând contravaloarea energiei termice acordat� gratuit salaria�ilor sub 
forma de avantaje, conform art. 4.1.22 din Contractul colectiv de munc� al SC 
... SA, implicit al SC X SRL, care conform HG nr. 273/2003 este filial� SC ... 
SA, deoarece aceste sume nu reprezint� venituri din salarii, ele fiind 
considerate alte drepturi de natur� salarial� sau asimilate salariilor, drept 
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pentru care au fost supuse impozitului pe venit conform prevederilor art. 23 
din OUG nr. 7/2001, respectiv Legii nr. 571/2003. 
                      De asemenea, în con�inutul contesta�iei petenta sus�ine faptul 
c� sumele “ reprezentând avantaje în natur� ale salaria�ilor �i suportate de 
angajator (prin decontare cu furnizorul de energie termic�) pe cheltuieli, nu au 
fost incluse în fondul de salarii aprobat prin BVC de Ministerul Economiei �i 
Comer�ului, ele fiind încadrate la capitolul “Alte cheltuieli”. Capitolele înscrise 
în BVC trebuie respectate, nefiind admise dep��iri de cheltuieli ” 
                      În sus�inerea contesta�iei, petenta arat� c� prevederile art. 56 
alin 1 �i 2 din Legea nr. 571/2003 fac distinc�ie clar� între veniturile din 
salarii �i veniturile asimilate salariilor, avantajele în natur� primite de 
angaja�i fiind încadrate în categoria celor enun�ate la art. 56 alin 2 din Legea 
nr. 571 / 2003 �i pct. 86 lit. b) din HG nr. 44 / 2004.    
                      Petenta argumenteaz� aceasta distinc�ie �i prin faptul c� 
începând cu data intr�rii în vigoare a O.U.G. nr. 107 / 2005 ( datorita 
modific�rilor aduse la art 51 alin 2 lit.a ) sunt incluse în baza de calcul �i 
venituirile asimilate salarilor. Întrucât exist� o modificare a O.U.G nr. 150 / 
2002, petenta consider� c� legiuitorul a în�eles s� completeze baza de calcul 
pentru contribu�ia de 6,5% �i cu aceste sume, dar numai începând cu data 
intr�rii în vigoare a O.U.G nr. 107 / 2005 publicat� în Monitorul Oficial nr 645 / 
21.07.2005 �i un a�a cum a în�eles organul de control, incluzând �i perioada 
anterioar� ordonan�ei rnai sus men�ionat�. 
                     Petenta sus�ine c� prin Raportul de inspec�ie fiscal� la punctul 
3.12. alin 5, organul de control  afirm� c� energia termic� acordat� salaria�ilor 
în baza Contractului Colectiv de Munc� reprezint� avantaje �i nu întelege 
cum acest� cheltuial� pe care societatea a înregistrat-o în eviden�a contabil� 
prin articol contabil 658 = 401 ar putea s� fie înregistrat� în fondul de salarii ( 
641 =  401 ?).    
                     Petenta consider� c� dac� exist� o modificare a O.U.G. nr. 150 
/ 2002 (art. 51 aIin. 2 litera a ), aceasta se datoreaz� faptului c� problema nu 
a fost tratat� suficient de clar prin aceasta ordonan�a ca s� treac� obstacolul 
unei posibile instan�e de judecat�, drept pentru care legiuitorul vine ulterior cu 
complet�ri în a�a fel încât începând cu data intr�rii în vigoare a O.U.G. 
107/2005, termenii preciza�i s� fie bine în�ele�i. 
                       Fa�� de cele prezentate rnai sus petenta solicit� anularea 
m�surilor dispuse la punctul 3.12 din Raportul de inspec�ie fiscala �i  Decizia 
de Impunere privind obliga�iie fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ... / 2005. 
 
                   II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat un control la 
SC X SRL. 
                     Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscala nr. ... / 23.09.2005 în baza c�ruia s-a emis Decizia de Impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� nr. ... / 
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2005, organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal  
motivând m�surile luate astfel : 
 
Perioada supus� inspec�iei fiscale : 01.04.2003 – 31.07.2005 
 
                    În urma verific�rilor efectuate în timpul inspec�iei fiscale, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c� în perioada verificat� 
societatea a procedat la calculul contribu�iei asigura�ilor la bugetul asigur�rilor 
de s�n�tate numai asupra sumelor reprezentând salariile brute realizate 
lunar, f�r� a lua în calcul �i ajutoarele de care au beneficiat  pentru energie 
termic�. 
                      În perioada verificat�, SC X SRL a înregistrat în eviden�a 
contabil� în contul 658 «Alte cheltuieli de exploatare»  suma de ...RON 
reprezentând contravaloarea energiei termice achitat� de unitatea verificat� 
furnizorilor de energie termic�, de care au beneficiat salaria�ii în baza 
contractului colectiv de munc�. 

             La determinarea bazei de impozitare a impozitului pe veniturile 
din salarii �i calcularea impozitului pe veniturile din salarii SC X SRL a luat 
lunar în calcul pentru fiecare salariat cota parte din energia termic� de care a 
beneficiat, în baza contractului colectiv de munc�. 

             SC X SRL nu a calculat contribu�ia lunar� a persoanei 
asigurate la asigur�rile de s�n�tate public� asupra avantajelor reprezentând 
contravaloarea energiei termice achitat� de unitatea verificat� furnizorilor de 
energie termic�, de care au beneficiat salaria�ii în baza contractului colectiv 
de munc�, sume care se includ în veniturile din salarii. 

            Potrivit art.51 din OUG nr. 50 / 2002 «Persoana asigurat� are 
obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare pentru asigur�rile de s�n�tate 
….Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote 
de 6.5% care se aplic� asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului 
pe venit ». 

            Pentru în�elegerea no�iunii «venituri din salarii» organul de 
control face referire la prevederile OG nr.7 / 2001 privind impozitul pe venit, a 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.7/2001 precum �i a Legii 
nr.571/2003 Titlul III �i a Normelor metodologice date în aplicare, acte 
normative care reglementeaz� modul de determinare a impozitului pe 
veniturile din salarii. 

           Se precizeaz� la art.22 din OG nr.7/2001 cu modific�rile 
ulterioare : « sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile în bani �i 
/sau în natur� ob�inute de o persoana fizic� ce desf��oar� o activitate în baza 
unui contract individual de munc� ….indiferent de perioada la care se refer�, 
de denumirea veniturilor sau forma veniturilor care se acorda » . 

           Se precizeaz� la art.23 din OG nr.7/2001 « în vederea impunerii 
sunt asimilate salariilor : i) alte drepturi de natur� salarial� sau asimilate 
salariilor » 
                     La pct.1 din Normele metodologice de aplicare a OG.nr.7/2001 
în care se explic� no�iunea de venituri din salarii Sec�iunea a2-a din OG 
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nr.7/2001 se precizeaz� c� « veniturile de natur� salarial� 
prev�zut� la art.22 �i 23 din ordonan�� , denumite în continuare  venituri din 
salarii sunt venituri din activit��i dependente…. » 

             Se prevede la art.56 din Legea nr. 571/2003 c� « sunt 
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur� ob�inute 
de o persoan� fizic� ce desf��oara o activitate în baza unui contract 
individual de munc�… indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea 
veniturilor ori forma sub care se acord�. 

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor : 
j) orice alte sume sau avantaje de natura salarial� ori asimilate 

salariilor. » 
             La pct. 85-86 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003 se precizeaz� c�: «avantajele în bani �i în natur� sunt 
considerate a fi orice foloase primite de salariat ca urmare a prevederilor 
contractului colectiv de munc� sau a uni rela�ii contractuale între p�rti, dup� 
caz. La stabilirea venitului impozabil se au în vedere �i avantajele primite de 
c�tre persoana fizic�, cum ar fi :  

b) acordarea de produse alimentare, îmbr�c�minte….energie electric�, 
termic� �i altele. » 

               Urmare celor enun�ate anterior �i în conformitate cu 
prevederile art.91 din OG nr.92/2003 republicat�, coroborat� cu prevederile 
actelor normative sus enun�ate �i ale art.51 din OUG nr.50/2002 cu 
modific�rile ulterioare, în timpul inspec�iei fiscale s-a stabilit suplimentar 
contribu�ie individual� la asigur�rile de s�n�tate în sum� de ...RON prin 
aplicarea procentului de 6,5% asupra ...RON reprezentând contravaloarea 
energiei termice, avantaje de care au beneficiat salaria�ii în baza contractului 
colectiv de munc�. 

              Pentru nevirarea la termenele legale a contribu�iei individuale 
la asigur�rile de s�n�tate în sum� de ...RON datorat� în perioada mai 2003 – 
iulie 2005, în conformitate cu prevederile art.12-14 din OG nr. 62 / 2002 �i ale 
art.114-115 din OG nr. 92 / 2003, s-au calculat în timpul controlului accesorii 
fiscale, astfel : 
- dobânzi în sum� de                        ...RON 
- penalit��i de întârziere în sum� de ...RON 
                      
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL, cu sediul în …, str. …, nr. 20 este înmatriculat� la 
Registrul comer�ului sub nr. J …, având C.U.I. …, atribut fiscal …, este 
reprezentat� de dl. B, în calitate de director general. 
 
     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� 
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se pronun�e dac� sumele reprezentând contravaloarea 
energiei termice acordat� gratuit salaria�ilor sub forma de avantaje, 
considerate de petent� alte drepturi de natur� salarial� sau asimilate 
salariilor �i supuse impozitului pe venit, trebuiau supuse �i contribu�iei  
individuale de asigur�ri de s�n�tate în cot� de 6,5% , în condi�iile în care 
au fost acordate conform contractului colectiv de munc� . 
 
 

              Organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal, urmare a verific�rii efectuate, au încheiat raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ... / 23.09.2005, în baza c�ruia au emis Decizia de Impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� nr. ... / 2005, prin 
care au calculat o contribu�ie individual� la asigur�rile de s�n�tate în sum� de 
...RON datorat� în perioada mai 2003 – iulie 2005 �i accesorii fiscale, 
dobânzi în sum� de ...RON �i penalit��i de întârziere în sum� de ...RON. 
  În fapt, în baza Contractului colectiv de munc� al SC ... SA, 
implicit al SC X SRL, care conform HG nr. 273/2003 este filial� SC ... SA, SC 
X SRL a pl�tit salaria�ilor în perioada mai 2003 – iulie 2005 sume 
reprezentand “contravaloarea energiei termice acordat� gratuit salaria�ilor 
sub form� de avantaje” în valoare total� de ...RON.  
                      Societatea chiar prin contesta�ie arat� c� sumele reprezentând 
contravaloarea energiei termice acordat� gratuit salaria�ilor sub form� de 
avantaje s-a f�cut  conform art. 4.1.22 din Contractul colectiv de munc� al SC 
... SA, implicit al SC X SRL, care conform HG nr. 273/2003 este filial� SC ... 
SA, deoarece aceste sume nu reprezint� venituri din salarii, ele fiind 
considerate alte drepturi de natur� salarial� sau asimilate salariilor, drept 
pentru care au fost supuse impozitului pe venit conform prevederilor art. 
23 din OUG nr. 7/2001, respectiv Legii nr. 571/2003. 
                      Societatea a procedat la calculul contribu�iei asigur�rilor de 
s�n�tate numai asupra sumelor reprezentând salariilor brute realizate lunar, 
f�r� a lua în calcul �i ajutoarele în sum� de ...RON reprezentând 
contravaloarea energiei termice achitat� de unitatea furnizorilor de energie 
termic�, de care au beneficiat salaria�ii în baza contractului colectiv de 
munc�, cu toate c� la determinarea bazei de impozitare a veniturilor din 
salarii �i calcularea impozitului pe veniturile din salarii, SC X SRL a luat 
lunar în calcul pentru fiecare salariat cota parte din energia termic� de care a 
beneficiat, în baza contractului colectiv de munc�. 
                   Potrivit art.51 din ORDONAN�� de URGEN�� a   GUVERNUL 
ROMÂNIEI Nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea �i func�ionarea 
sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate 
 „ART. 51 
    (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: 
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    a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;” 
 
            Pentru în�elegerea no�iunii „venituri din salarii”, organul de 

control  face  referire la prevederile ORDONAN�EI GUVERNULUI nr.7 / 2001 
privind impozitul pe venit, a HOT�RÂRII GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 54 
din 16 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,  precum �i a 
LEGII Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal �i a HOT�RÂRII   
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
acte normative care reglementeaz� modul de determinare a impozitului pe 
veniturile din salarii pentru perioada supus� verfic�rii. 
                       Astfel, la SEC�IUNEA a 2-a - Venituri din salarii,  pct.1 - 
Definirea veniturilor din salarii, art. 22 - 23  din ORDONAN�A GUVERNULUI  
Nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, cu modific�rile ulterioare, se 
precizeaz� : 
„   ART.22 - Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare 
salarii, toate veniturile în bani �i/sau în natur�, ob�inute de o persoan� 
fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract individual de 
munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de perioada 
la care se refer�, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se 
acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�, 
de maternitate �i pentru concediul de îngrijire a copilului în vârst� de 
pân� la 2 ani. 
       ART. 23 -  În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 
… i) alte drepturi de natur� salarial� sau asimilate salariilor. 
                      

                  HOT�RÂREA GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 54 din 16 ianuarie 
2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, se explic� no�iunea de 
venituri din salarii definit� de SEC�IUNEA a 2-a Venituri din salarii,  pct.1 - 
Definirea veniturilor din salarii, art. 22 – 23 din OG nr. 7 / 2001, respectiv se 
precizeaz� c� : 

„ 1. Veniturile de natur� salarial� prev�zute la art. 22 �i 23 din 
ordonan��, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din 
activit��i dependente… 
    3. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea 
sumelor încasate ca urmare a unei rela�ii contractuale de munc�, 
precum �i orice sume de natur� salarial� primite în baza unor legi 
speciale , indiferent de perioada la care se refer�, �i care sunt realizate 
din : 
a^11) orice alte câ�tiguri în bani �i în natur�, primite de la angajatori de 
c�tre angaja�i, ca plat� a muncii lor;” 
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                     ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 7 din 19 iulie 2001 
privind impozitul pe venit  a fost abrogat� prin art. 298 din LEGEA Nr. 571 din 
22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, care prevede : 
„ (1) La data intr�rii în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrog�: 
…24. Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 
2001, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 493/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare;” 
 
                   LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, la 
CAP. 3 - Venituri din salarii, ART. 56 - Definirea veniturilor din salarii, alin. (1) 
�i (2), prevede : 
    „(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 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 : 
… j) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate 
salariilor.” 

 
                     De asemenea, la pct. 85-86 din HOT�RÂRE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� c�:  
„Norme metodologice: 
    85. Avantajele în bani �i în natur� sunt considerate a fi orice foloase 
primite de salariat de la ter�i sau ca urmare a prevederilor contractului 
individual de munc� sau a unei rela�ii contractuale între p�r�i, dup� caz. 
    86. La stabilirea venitului impozabil se au în vedere �i avantajele 
primite de c�tre persoana fizic�, cum ar fi: 
…b) acordarea de produse alimentare, îmbr�c�minte, cherestea, lemne 
de foc, c�rbuni, energie electric�, termic� �i altele;” 
 
                       Nu sunt relevante în solu�ionarea cauzei argumentele 
contestatoarei potrivit c�reia : „ dac� exist� o modificare a O.U.G. nr. 150 / 
2002 (art. 51 aIin. 2 lit. a ), aceasta se datoreaz� faptului c� problema nu a 
fost tratat� suficient de clar prin aceasta ordonan�a ca s� treac� obstacolul 
unei posibile instan�e de judecat�, drept pentru care legiuitorul vine ulterior cu 
complet�ri în a�a fel încât, începând cu data intr�rii în vigoare a O.U.G. 
107/2005, termenii preciza�i s� fie bine în�ele�i ” , întrucât actele normative în 
vigoare în perioada verificat� reglementeaz� no�iunea de venituri din salarii, 
care cuprinde toate veniturile în bani �i/sau în natur�, ob�inute de o 
persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract de 
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munc�, indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea 
veniturilor sau de forma sub care ele se acord�. 
                       Urmare celor enun�ate, organele de control, în mod legal, au 
stabilit suplimentar contribu�ie individual� la asigur�rile de s�n�tate în sum� 
de ...RON prin aplicarea procentului de 6,5% asupra ...RON reprezentând 
contravaloarea energiei termice, avantaje de care au beneficiat salaria�ii în 
baza contractului colectiv de munc�, sume care au fost supuse impozitului pe 
venit. 
 
 
                            2. Referitor la dobânzi �i penalit��i pentru nevirarea la 
termenele legale a contribu�iei individuale la asigur�rile de s�n�tate, cu 
privire la suma de ...RON reprezentând : 
- dobânzi în sum� de                          ...RON 
- penalit��i de întârziere în sum� de ...RON 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� acestea sunt datorate în condi�iile 
în care prin contesta�ia formulat� contestatoarea nu aduce nici un 
argument concret, faptic sau legal, în sus�inerea cauzei.    

 
             Pentru nevirarea la termenele legale a contribu�iei individuale la 

asigur�rile de s�n�tate în sum� de ...RON datorat� în perioada mai 2003 – 
iulie 2005 , organele de control, în conformitate cu prevederile art.12-14 din 
OG nr. 62 / 2002 �i ale art.114-115 din OG nr. 92 / 2003 au calculat în timpul 
controlului accesorii fiscale, astfel : 
- dobânzi în sum� de                        ...RON ; 
- penalit��i de întârziere în sum� de ...RON. 

 
   Cu privire la aceast� sum� stabilit� ca datorat�, SC X SRL nu 

arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. 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.” 
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                     Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de de 
faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
                      În contextul prevederilor legale men�ionate mai sus �i conform 
principiului de drept « accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi 
respins� ca nemotivat� pentru suma de ...RON reprezentând : 
- dobânzi în sum� de                        ...RON ; 
- penalit��i de întârziere în sum� de ...RON , 
calculate pentru nevirarea la termenele legale a contribu�ie individual� la 
asigur�rile de s�n�tate. 
     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
TITLUL IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale, art. 175 – 188 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� , se  

 
D E C I D E 

 
                      Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, referitor 
la suma ...RON – contribu�ie individual� asigur�ri de s�n�tate;   
                       Art.2 – Respingerea  contesta�iei, ca nemotivat�, referitor 
la suma de ...RON reprezentând : 
- ...RON – dobânzi aferente contribu�iei individuale de 
                        asigur�ri de s�n�tate; 
- ...RON – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei individuale de 
                        asigur�ri de s�n�tate; 
 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 


