
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice
                a jude�ului V

DECIZIA nr. 36/ 14.072009. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat�

de S.C. P S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului V sub nr. _____/25.06.2009 

Compartimentul  Solu�ionarea  contesta�iilor  din  cadrul  Direc�iei  Generale  a
Finan�elor Publice a jude�ului V  a primit de la Activitatea controlului fiscal V - Serviciul
control fiscal II - B cu adresa nr. 3076/23.06.2009, înregistrat� la registratur� general�
sub nr. _____/25.06.2009, dosarul contesta�iei formulat� de S.C. P S.R.L. cu sediul in
municipiul B, str.___ nr. __, Bl. ___ Sc. _, Et._, Ap. _ jud. V, CIF: RO ___, înregistrat�
la R. C.sub nr. ___.
 Contesta�ia nr.  --/17.06.2009, formulat�  de SC P SRL, împotriva Deciziei  de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�
nr.  di/28.05.2009  a  fost  înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a
jude�ului V sub nr.___/17.06.2009 �i, în conformitate cu prevederile pct. 3 din OMFP-
ANAF nr.  519/2005 privind  aprobarea instruc�iunilor  pentru  aplicarea titlului  IX din
Ordonan�a  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur�  fiscal�,  cu  adresa
nr.___/18.06.2009,  a  fost  trimis�  la  Activitatea  de  inspec�ie  fiscal�  V  în  vederea
complet�rii dosarului �i întocmirii referatului cu propuneri de solu�ionare.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 zile, prev�zut de art. 207 alin.
(1) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în data
de  31.07.2007-Titlul  IX  "Solu�ionarea  contesta�iilor  formulate  împotriva  actelor
administrative fiscale" în raport de data înmân�rii, conform adresei nr. -- din data de
29.05.2009 de comunicare a deciziei contestate, pe baz� de semn�tur� �i �tampil�, �i
respect� condi�iile de con�inut �i form� cerute de art. 206 al aceluia�i act normativ..

Suma total� contestat� este în cuantum de S lei reprezentând:
-  impozit pe dividende în sum� de ...................................................................S1 lei;
-  contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de..S2 lei;
- major�ri de întârziere laferente CASS re�inut� de la asigura�i în sum� de.....S3 lei. 

Fiind îndeplinit� procedura de forma, s-a trecut la analiza pe fond a contesta�iei.
I.  S.C. P sus�ine urm�toarele:
I.1. Referitor  la  impozitul  pe  dividende în  sum�  de  S1  lei,  obliga�ie

suplimentar�  de  plat�  stabilit�  de  inspec�ia  fiscal�  prin  Decizia  de  impunere  nr.
di/28.05.2009 societatea consider� c� este vorba de necesitatea declar�rii corecte a
impozitului �i nu de impunerea unui "impozit, tax�, contribu�ie stabilit(a) suplimentar de
plat�" deoarece prin decizia mai sus citat� motivul de fapt re�inut de inspec�ia fiscal�
este urm�torul "Agentul economic a ridicat în perioada 2004-2008 dividende dar nu a
declarat în totalitate impozitul datorat cu toate c� l-a achitat".

I.2.  Referitor la obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� în
sum�  total�  de S2+S3 lei reprezentand  Contribu�ia pentru asigur�ri  de s�n�tate
re�inut� de la asigura�i în sum� de S2 lei si major�ri de întârziere aferente în sum�
de S3 lei societatea sus�ine ca dividendele au fost pl�tite de S.C. P SRL domnului
MC, asociat unic, în sarcina c�ruia revenea obliga�ia de a pl�ti  aceasta contribu�ie
conform actelor normative invocate de organul de inspec�ie fiscal�, în spe�� Legea
145/1997 modificat� prin OUG nr. 30/1998, OUG nr. 150/2002 privind organizarea si
func�ionarea sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate si Legea nr. 95/2006.
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        În motivarea  acestei sus�ineri societatea citeaz�:     
 - pentru perioada 01.01.2004-27.04.2006 prevederile art. 8 alin. (1) si alin. (2),
art. 51 alin. (2) lit. a) - e), art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (1) si art. 53 alin. (2) din OUG nr.
150/2002  privind  organizarea  �i  func�ionarea  sistemului  de  asigur�ri  sociale  de
s�n�tate;

- pentru perioada 27.04.2004-31.05.2009 prevederile art. 213, art. 215 alin. (1)
�i alin. (2), art. 257 alin. (2) lit. a) – e), alin. (5) lit. c),  �i alin (7), art. 258 alin.(1) si art.
305 din Legea nr. 95/2006 privind organizarea �i func�ionarea sistemului de asigur�ri
sociale de s�n�tate, cu modific�rile si completare ulterioare, pct. 53  �i pct. 56 ale art. I
din OUG nr.93/2008 .

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ___ încheiat în data de 25.05.2009, care
a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestat�, organele de inspec�ie fiscal�
ale Activit��ii de inspec�ie fiscal� V- Serviciul de inspec�ie fiscal� II B, au consemnat
urm�toarele: 

 -  Inspec�ia  fiscal�  la  S.C.  P SRL a fost  efectuat�  în  perioada 04.05.2009-
25.05.2009 conform prevederilor O.G.nr. 92/2003, republicat�,  a H.G. nr. 1050/2004
privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, OMEF nr. 1181/2007 �i
a  vizat  verificarea modalit��ii  de  calcul,  declarare  �i  plat�  a  impozitelor,  taxelor  �i
fondurilor  speciale  datorate  de  societate  la  bugetul  general  consolidat  al  statului,
respectarea  legalit��ii,  corectitudinii,  exactit��ii  �i  conformit��ii  declara�iilor  fiscale,
respectarea prevederilor legisla�iei fiscale si contabile în vigoare în perioada verificat�.

-  Obiectul  principal  de  activitate  conform  certificatului  de  înregistrare  al
agentului  economic  verificat  este:  "Activit��i  de  arhitectur�,  inginerie  �i  servicii  de
consultan�� tehnic� legat� de acestea, cod CAEN 7420.

- Asociat unic al societ��ii: domnul MC care are �i calitatea de administrator.
Perioada  verificat�:  01.01.2004  -  31.12.2008  la  impozitul  pe  veniturile  din

dividende  distribuite  persoanelor  fizice,  respectiv,  01.01.2004  -  31.03.2009  la
Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i

II1. Referitor  la  impozitul  pe  veniturile  din  dividende  distribuite  persoanelor
fizice:
         - organul de inspec�ie a constatat c� în perioada 01.01.2004-31.12.2008 agentul
economic verificat a pl�tit asociatului unic dividende în suma de ----- lei pentru care nu
a declarat la bugetul statului, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, de�i a achitat, impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor
fizice aferent în suma de S1 lei.   

II.2. Referitor la obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� în
sum�  total�  de  S2+S3  lei  reprezentând  Contribu�ia  pentru  asigur�ri  de  s�n�tate
re�inut� de la asigura�i în sum� de S2 lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de
S3 lei:

- organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� în perioada 01.01.2004-31.03.2009
societatea a distribuit �i achitat asociatului unic, care nu a avut contract de munc� ,
dividende în sum� de ::::: lei, �i nu a calculat, declarat �i achitat „Fond de s�n�tate
Asigura�i” în sum� total� de S2 lei înc�lcând astfel prevederilor art. 257 alin. (2) lit.e).
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu s�n�t��ii.

Pentru nerespectarea termenului de plat� a diferen�ei de obliga�ie suplimentar�
de plat�  stabilit�  cu titlul de Contribu�ie pentru asigur�ri  de s�n�tate re�inut�  de la
asigura�i , în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul  de  procedura  fiscal�  a  stabilit  în  sarcina  contestatoarei,  pân�  la  data  de
31.03.2009, major�ri de întârziere în suma de S3 lei.

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei se propune respingerea
în totalitate a contesta�iei �i se men�ioneaz� totodat� c� "Raportul de inspec�ie fiscal�
nu a fost înaintat organelor de cercetare penal�".
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        III.  Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele
invocate de contestatoare,  documentele existente la dosarul  cauzei,  coroborate cu
prevederile actelor normative în vigoare, în perioada verificat� se re�ine urm�toarele:

-Inspec�ia  fiscal�  la  S.C.  P  SRL  a  fost  efectuat�  în  perioada  04.05.2009  -
25.05.2009 �i a vizat verificarea modalit��ii de calcul, declarare �i plat� a impozitelor,
taxelor  �i  fondurilor speciale datorate de societate la bugetul  general  consolidat  al
statului,  respectarea  legalit��ii,  corectitudinii,  exactit��ii  �i  conformit��ii  declara�iilor
fiscale, respectarea prevederilor legisla�iei fiscale si contabile în vigoare în perioada
verificat�. 

III.1  Referitor  la  obliga�ia  fiscal�  suplimentar�  stabilit�  de  inspec�ia  fiscal�
reprezentând impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice:
       cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului
V este s� se pronun�e dac� organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de
inspec�ie fiscal� V – Serviciul Control Fiscal II B au stabilit în conformitate cu
prevederile legale, în sarcina S.C. P S.R.L., obliga�ia suplimentar�  de plat�  la
bugetul statului în suma de S1 lei cu titlu de impozit pe veniturile din dividende
distribuite persoanelor fizice în condi�iile în care societatea a calculat �i  virat
dar nu a declarat aceast� sum�.

În  fapt,  în  perioada 04-25.05.2009,  organele  de inspec�ie  fiscal�  din  cadrul
Activitatii de inspec�ie fiscal� V – Serviciul Control Fiscal II Barlad din cadrul D.G.F.P.
V,  în  baza  OG  92/2003  ®  privind  Codul  de  procedur�  fiscal�  cu  modific�rile  �i
complet�rile  ulterioare  au  procedat  la  verificarea  modului  de  stabilire,  eviden�iere,
declarare  �i  virare  a obliga�iilor  fiscale privind impozitul  pe veniturile  din dividende
distribuite persoanelor fizice la P S.R.L..
        Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.01.2004 -31.12.2008.
        În urma verific�rii, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� în perioada supus�
verific�rii agentul economic a pl�tit la diferite date asociatului unic dividende în sum�
de ------ lei pentru care nu a declarat conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind  Codul  fiscal,  de�i  a  achitat,  la  bugetul  statului  impozitul  pe  veniturile  din
dividende distribuite persoanelor fizice în sum� de S1 lei, fapt ce a condus la emiterea
Deciziei  de impunere privind obliga�iile  suplimentare  de plat�  stabilite  de inspec�ia
fiscal� nr. di/28.05.2009 pentru aceast� diferen�� de obliga�ie fiscal�. 

Societatea consider� c�  în mod incorect s-a emis pe numele s�u decizia de
impunere nr.  di/28.05.2009 fiind vorba de fapt de "necesitatea declar�rii  corecte a
impozitului pe dividende si nu de impunerea unui impozit, tax�, contribu�ie stabilit(�)
suplimentar de plat�".   

Men�ionam  c�  dividendele  aferente  exerci�iului  financiar  al  anului  2004,
distribuite în anul 2005, se impoziteaz� prin aplicarea cotei de 10% la suma acestora,
astfel cum este prev�zut la art. 67 alin. 1 din OUG 138/2004 pentru modificarea �i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Calculul �i re�inerea impozitului pe
veniturile din dividende se face odat� cu plata acestora c�tre ac�ionari sau asocia�i,
termenul de virare fiind pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se
face plata.  În cazul  nerespect�rii  acestui  termen se aplic�  dobânzi  �i  penalit��i  de
întârziere. De asemenea, în cazul dividendelor distribuite dar care nu au fost pl�tite
ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-a aprobat bilan�ul contabil,
termenul de plat�  a impozitului pe dividende este pân�  la data de 31 decembrie a
anului  respectiv.  Începând  cu  data  de  1  ianuarie  2006,  veniturile  din  investi�ii,
categorie de venituri  din care fac parte �i  dividendele,  se impun cu cota de 16%.
Astfel,  dividendele aferente exerci�iilor  financiare ale anilor 2005-2008 distribuite în
anii 2006- 2009, se impun cu o cot� de 16% din sum� acestora.

Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de dividende
revine persoanelor juridice, odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i.  
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Termenul  de  virare  a  impozitului  este  pân�  la  data  de  25  inclusiv  a  lunii
urm�toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au
fost pl�tite pân� la sfâr�itul anului în care s-a aprobat bilan�ul contabil, termenul de
plat� a impozitului pe dividende este pân� la 31 decembrie a anului respectiv.

 În drept, referitor la obliga�iile declarative ale pl�titorilor de venituri cu re�inere
la surs�  art  99 alin.  (1)  din Legea 571/2003 privind Codul  fiscal  cu modific�rile  �i
complet�rile ulterioare (devenit art. 93 începând cu data de 01.01.2005, data intr�rii in
vigoare a OUG 138/2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal) precizeaz�: 
"Obliga�ii declarative ale pl�titorilor de venituri cu re�inere la surs�
    (1) Pl�titorii de venituri, cu regim de re�inere la surs� a impozitelor, sunt obliga�i s�
calculeze, s� re�in�, s� vireze �i s� declare impozitul re�inut la surs�, pân� la termenul
de virare a acestuia inclusiv, cu excep�iile prev�zute în prezentul titlu.
    (2) Pl�titorii de venituri, cu regim de re�inere la surs� a impozitelor, au obliga�ia s�
depun� o declara�ie privind calcularea �i re�inerea impozitului pentru fiecare beneficiar
de venit, la organul fiscal competent, pân� la data de 30 iunie a anului fiscal curent
pentru anul expirat".

Totodat�  sunt  aplicabile  prevederile  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedur� fiscal�, republicat� ,astfel: 
 " ART. 81
    Obliga�ia de a depune declara�ii fiscale
    (1) Declara�ia fiscal� se depune de c�tre persoanele obligate potrivit Codului fiscal,
la termenele stabilite de acesta."
    Nu  poate  fi  re�inut�  în  solu�ionarea  favorabil�  a  contesta�iei  sus�inerea
contestatoarei conform c�reia în spe�� nu poate fi vorba de emiterea unei decizii de
impunere  privind  obliga�iile  suplimentare  stabilite  de  inspec�ia  fiscal�  ci  de
"necesitatea declar�rii  corecte  a  impozitului  pe dividende"  deoarece orice  corec�ie
ulterioar�  a  unei  sume  declarate  se  face  prin  depunerea  unei  declara�ii  fiscale
rectificative, în condi�iile legii, astfel, O.G. nr. 92/2003 privind Codul procedur� fiscal�
fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare precizeaz� la art. 84:
   " Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie ini�iativ�".
-Norme metodologice: (H.G. nr. 1050/2004pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�):
    "81.1. Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabili, din proprie ini�iativ�,
ori  de  câte  ori  constat�  erori  în  declara�ia  ini�ial�,  prin  depunerea  unei  declara�ii
rectificative la organul fiscal competent.
    81.2. Declara�ia rectificativ� se întocme�te pe acela�i model de formular ca �i cel
care se corecteaz�,  situa�ie în care se va înscrie "X" în c�su�a prev�zut�  în acest
scop, cu excep�ia situa�iei  prev�zute la pct.  81.3,  precum �i  a impozitelor  care se
stabilesc  de  pl�titori  prin  autoimpunere  sau  re�inere  la  surs�,  pentru  care  se
completeaz� un formular distinct. Declara�ia rectificativ� va fi completat� înscriindu-se
toate datele �i informa�iile prev�zute de formular, inclusiv cele care nu difer� fa�� de
declara�ia ini�ial�."
       -  pct.  9  anexa  1  din  OMF  914/2003  privind  modificarea  si  completarea
reglement�rilor  referitoare  la  completarea  �i  depunerea  declara�iei  rectificative
precizeaz�:
“Declara�ia  rectificativ�  nu  mai  poate  fi  depus�  în  cazul  în  care  organul  de
control  fiscal  se prezint�  la sediul  domiciliu sau resedin�a pl�titorului  pentru
desf��urarea unei ac�iuni de control fiscal pentru impozitele si taxele aferente
perioadelor supuse controlului”

-   anexa  2  pct.1-3  din  OMF nr.  600  din  20  aprilie  2004  privind  aprobarea
modelului �i con�inutului formularului 710 "Declara�ie rectificativ�", cod 14.13.01.00/r
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precizeaz�:
   "1.  Declara�ia  rectificativ�  se  utilizeaz�  pentru  corectarea  impozitelor/taxelor
declarate la bugetul de stat, stabilite de c�tre pl�titori prin autoimpunere sau cu regim
de re�inere la surs�, precum �i a contribu�iilor sociale datorate de angajatori �i re�inute
de c�tre ace�tia de la asigura�i.
    Aten�ie! Sumele înscrise în declara�ie nu cuprind diferen�ele de impozite, taxe
�i contribu�ii sociale stabilite prin actele de control."
    2. În cazul în care se corecteaz� mai multe obliga�ii bugetare care se refer� la
aceea�i  perioad�  de raportare,  pentru  fiecare  obliga�ie  se  completeaz�  în  acela�i
formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asisten��. Pentru obliga�ii
bugetare care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular
pentru obliga�iile bugetare aferente fiec�rei perioade de raportare.
    3. Declara�ia rectificativ� se depune, în format electronic, la unitatea fiscal� în a
c�rei raz� teritorial� pl�titorul de impozite, taxe sau contribu�ii î�i are domiciliu fiscal.
[...].                                          
  Sumele  înscrise  în  declara�ie  nu  vor  cuprinde  diferen�ele  de  impozite,  taxe  �i
contribu�ii  sociale  stabilite  prin  actele  de  control.  Pentru  obliga�ii  bugetare  care
privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru
obliga�iile bugetare aferente fiec�rei perioade de raportare."
      -  OMEF  nr.  1521  din  10  octombrie  2005  pentru  completarea  con�inutului
declara�iilor  fiscale  �i  utilizarea  formularului  "Ordin  de  plat�  pentru  Trezoreria
Statului" (OPT) pentru declararea obliga�iilor de plat� la bugetul general consolidat:
"(5) În situa�ia în care contribuabilul a utilizat mai multe c�i de transmitere a declara�iei
fiscale,  va  fi  înregistrat�  prima declara�ie  depus�,  conform legii:  Declara�ia  privind
obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat (formular 100) sau Ordinul de plat�
pentru Trezoreria Statului (OPT), dup�  caz.   Orice corec�ie ulterioar�  a unei sume
declarate se face prin depunerea unei declara�ii fiscale rectificative, în condi�iile legii.
   Declara�ia rectificativ� se depune la unitatea fiscal� în a c�rei eviden�� fiscal�
este înregistrat contribuabilul ca pl�titor de impozite �i taxe." 

Totodat�  se  re�in  prevederile  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur�
fiscal� care la art. 85  �i art. 86 stipuleaz�:
“ ART. 85 
   Stabilirea  impozitelor,  taxelor,  contribu�iilor  �i  a  altor  sume  datorate  bugetului
general consolidat
    (1)  Impozitele,  taxele,  contribu�iile  �i  alte  sume  datorate  bugetului  general
consolidat se stabilesc astfel:
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4);
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri".
  [...]
    "ART. 86
    Decizia de impunere
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite
decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere.
   [...]
    (3) Decizia de impunere se emite, dac� este necesar, �i în cazul în care nu s-a
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89".
 iar la art. 94
.    "  Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale
    (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor
fiscale,  corectitudinii  �i  exactit��ii  îndeplinirii  obliga�iilor  de  c�tre  contribuabili,
respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup�
caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor
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aferente acestora.
    (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii:
    a) constatarea �i  investigarea fiscal�  a tuturor actelor �i  faptelor rezultând din
activitatea  contribuabilului  supus  inspec�iei  [...]  privind  legalitatea  �i  conformitatea
declara�iilor  fiscale,  corectitudinea  �i  exactitatea  îndeplinirii  obliga�iilor  fiscale,  în
vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
    b) analiza  �i  evaluarea informa�iilor  fiscale, în vederea confrunt�rii  declara�iilor
fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;
   [...]
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor  prev�zute la alin. (2) organul de
inspec�ie fiscal� va proceda la:
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
  b) verificarea concordan�ei dintre  datele din declara�iile  fiscale cu cele  din
eviden�a contabil� a contribuabilului;
[...]
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la
momentul începerii inspec�iei fiscale";

Fa�� de cele de mai sus �i având în vedere c� pân� la data începerii inspec�iei
fiscale societatea nu a declarat la organul fiscal impozitul  calculat �i  re�inut asupra
veniturilor din dividende distribuite ac�ionarului unic se re�ine în conformitate cu actele
normative  citate  mai  sus   organele  de inspec�ie  fiscal�  în  mod corect  �i  legal  au
procedat  la  emiterea deciziei  de impunere privind obliga�iile  suplimentare de plat�
reprezentând impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice în sum�
de 6. 493 lei �i ca atare urmeaz� s� se resping� ca neîntemeiat� contesta�ia pentru
acest cap�t de cerere. 

III. 2. Referitor la obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� în
sum�  total�  de  S2+S3  lei  reprezentând  Contribu�ia  pentru  asigur�ri  de  s�n�tate
re�inut� de la asigura�i pentru perioada 01.01.2004-31.03.2009, în sum� de S2 lei �i
major�ri de întârziere aferente în sum� de S3 lei:
 cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului V
este s� se pronun�e dac� organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de
inspec�ie fiscal� V – Serviciul Control Fiscal II B au stabilit în conformitate cu
prevederile legale, în sarcina S.C. P S.R.L., aceste obliga�ii fiscale suplimentare
de plat�  la  bugetul  consolidat  al  statului  în  condi�iile  în  care  asociatul  unic
c�ruia i-au fost distribuite dividende nu avea calitatea de angajat în baza unui
contract de munc�.

 În fapt, organul de inspec�ie fiscal�, f�când aplicarea prevederilor art. 257 alin.
(2)  lit.e)  din  Legea  95/2006  privind  reforma  în  domeniu  s�n�t��iia  a  constatat  c�
asociatului unic al societ��ii, care nu a avut calitatea de angajat în baza unui contract
de munc�,  i  s-au distribuit  �i  achitat,  în perioada 01.01.2004-31.03.2009 dividende
nete în sum� de ------lei, pentru care S.C. P SRL nu a calculat, re�inut, declarat �i virat
la bugetul asigur�rilor de s�n�tate „Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de
la asigura�i” în sum� totala de S2 lei.

Pentru nerespectarea termenului de plat� a diferen�ei de obliga�ie suplimentar�
de plat�  stabilit�  cu titlul de Contribu�ie pentru asigur�ri  de s�n�tate re�inut�  de la
asigura�i, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur�  fiscal�  s-au stabilit  în  sarcina contestatoarei,  pâna la data de
31.03.2009, major�ri de întârziere în sum� de S3 lei.

 Contestatoarea solicit� anularea Deciziei de impunere nr. di/28.05.2009 pentru
suma de S2 lei reprezentând Contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la
asigura�i,  precum �i  exonerarea de la plat�  a major�rilor de întârziere stabilite prin
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decizia atacat� în sum� de S3 lei, în sus�inerea cauzei aratând c� în conformitate cu
prevederile  legale  aplicabile  spe�ei  în  perioada  supus�  verific�rii  obliga�ia  achit�rii
acestei  obliga�ii  revenea  persoanei  fizice  beneficiar�  a  dividendelor  distribuite  �i
nicidecum persoanei juridice care a distribuit dividendele. 

În drept,  Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 150 din 31 octombrie 2002
privind  organizarea  �i   func�ionarea  sistemului  de  asigur�ri  sociale  de  s�n�tate
precizeaz�:
“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:
    e) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din dividende �i dobânzi �i
altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizeaz�
venituri de natura celor prev�zute la lit. a) - d).    
    (4) Contribu�iile prev�zute la alin. (2) �i (3) se pl�tesc astfel:
    c) anual, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. e)."
    "ART. 52
    (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;
    (2) Persoanele juridice sau fizice prev�zute la alin. (1) au obliga�ia pl��ii contribu�iei
de 7% raportat la fondul de salarii realizat."    
    "ART. 53
    (2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga�ia s� î�i  asigure s�n�tatea
potrivit prevederilor prezentei ordonan�e de urgen��, sunt obligate s� comunice direct
casei de asigur�ri în a c�rei raz�  teritorial� î�i au domiciliu veniturile impozabile, în
vederea  stabilirii  �i  achit�rii  contribu�iei  de  6,5%,  potrivit  prezentei  ordonan�e  de
urgen��.
   Invederam faptul ca art. 53 alin. (2) din OUG nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind
organizarea �i func�ionarea sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate a fost modificat
de pct. 8 al articolului unic din OUG nr. 107 din 14 iulie 2005, publicat în M.O. nr. 645
din 21 iulie 2005, con�inutul s�u fiind urm�torul:      
    "(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga�ia s� î�i asigure s�n�tatea
potrivit prevederilor prezentei ordonan�e de urgen��, sunt obligate s� comunice direct
casei  de  asigur�ri  alese  veniturile,  pe  baza  declara�iei  de  asigurare,  în  vederea
stabilirii  �i  achit�rii contribu�iei de 6,5%. Modelul declara�iei de asigurare se aprob�
prin ordin al pre�edintelui CNAS."

Legea nr. 95 din 2 mai 2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii: 
“ART. 257 
   (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. 213 alin. (1).
    (2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote de
6,5%, care se aplic� asupra:
     e) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din dividende �i dobânzi,
veniturilor din drepturi  de proprietate intelectual�  realizate în mod individual  �i/sau
într-o form� de asociere �i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în
cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la lit. a) - d), dar nu mai
pu�in de un salariu de baz� minim brut pe �ar�, lunar;
       (5) Contribu�iile prev�zute la alin. (2) �i (4) se pl�tesc dup� cum urmeaz�:
    c) anual, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. c) �i e).
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   (7) Obliga�ia vir�rii contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate revine persoanei
juridice sau fizice care pl�te�te asigura�ilor veniturile prev�zute la alin. (2) lit. a), d) �i
f), respectiv asigura�ilor pentru veniturile prev�zute la alin. (2) lit. b), c) �i e)."
   ART. 259
    (4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga�ia s� î�i  asigure s�n�tatea
potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate s� comunice direct casei de asigur�ri
alese veniturile,  pe baza  contractului  de  asigurare,  în  vederea stabilirii  �i  achit�rii
contribu�iei de 6,5% 
 - ORDIN Nr. 221/4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate emis de CASA NA�IONAL� DE
ASIGUR�RI DE S�N�TATE publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 28 noiembrie
2005:
  "SEC�IUNEA a 5-a
    Asigura�ii care realizeaz� venituri brute din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor
din dividende �i dobânzi
    ART. 11
    (1) Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii contribu�iei sub forma unei cote de 6,5%
aplicate  asupra  veniturilor  realizate  din  cedarea  folosin�ei  bunurilor,  veniturilor  din
dividende �i  dobânzi,  numai în cazul în care nu realizeaz�  venituri de natura celor
prev�zute la art. 51 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonan�a de urgen��  a Guvernului nr.
150/2002  privind  organizarea  �i  func�ionarea  sistemului  de  asigur�ri  sociale  de
s�n�tate, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
    (2) În cazul în care veniturile anuale de natura celor prev�zute la art. 12 �i 13 sunt
sub nivelul a 12 salarii de baz� minime brute pe �ar� anual, contribu�ia datorat� de
persoanele  beneficiare  de venit  se  stabile�te  prin  aplicarea cotei  de 6,5% asupra
valorii corespunz�toare a 12 salarii minime brute pe �ar�.
    ART. 13
    (1) Prin veniturile din dividende �i dobânzi prev�zute la art. 51 alin. (2) lit. e) din
Ordonan�a  de  urgen��  a  Guvernului  nr.  150/2002,  cu  modific�rile  �i  complet�rile
ulterioare, se în�elege veniturile din investi�ii, inclusiv câ�tigurile din transferul titlurilor
de valoare, a�a cum sunt definite acestea în Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare.
    (2)  Pentru  veniturile  impozabile  din  dividende  obliga�ia  calcul�rii  �i  re�inerii
contribu�iei de 6,5% revine persoanelor juridice odat� cu plata acestora c�tre ac�ionari
sau asocia�i.  Contribu�ia pentru veniturile din dividende calculat� �i  re�inut�  la data
pl��ii dividendelor se vireaz�  pân� la data de 25 a lunii urm�toare celei în care s-a
f�cut plata dividendelor. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost pl�tite pân�
la  sfâr�itul  anului  în  care  s-au  aprobat  situa�iile  financiare  anuale,  contribu�ia  se
pl�te�te pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv".
        ORDIN Nr.  269 din 28 decembrie 2005 pentru modificarea �i  completarea
Ordinului pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr. 221/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate,
publicat în M.O. nr. 1193 din 30 decembrie 2005
   "9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm�torul cuprins:
  "(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obliga�ia pl��ii contribu�iei de 6,5%
revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contribu�ia pentru veniturile
din dividende se vireaz� pân� la data de 25 a lunii urm�toare celei în care s-a f�cut
plata dividendelor."
     ORDIN   Nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind  stabilirea  documentelor  justificative  pentru  dobândirea  calit��ii  de  asigurat,
respectiv  asigurat  f�r�  plata  contribu�iei,  precum �i  pentru  aplicarea  m�surilor  de
executare silit� pentru încasarea sumelor datorate la Fondul na�ional unic de asigur�ri

8



sociale de s�n�tate
 "SEC�IUNEA a 5-a

    Asigura�ii care ob�in venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, venituri din dividende
�i dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectual�.
    ART. 11
    Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii contribu�iei asupra veniturilor realizate din
cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din dividende �i dobânzi, veniturilor din drepturi
de proprietate intelectual� realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere �i
altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizeaz�
venituri de natura celor prev�zute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006
privind  reforma  în  domeniul  s�n�t��ii,  cu  modific�rile  �i  complet�rile  ulterioare,
denumit� în continuare lege; baza de calcul a contribu�iei nu poate fi mai mic� decât
un salariu de baz� minim brut pe �ar�, lunar.
ART. 13
    (1) Veniturile din dividende �i dobânzi prev�zute la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege
reprezint� veniturile din investi�ii, a�a cum sunt definite acestea în Codul fiscal.
    (2) Pentru veniturile din dividende care se supun impozitului pe venit, obliga�ia pl��ii
contribu�iei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri, care vor achita
contribu�ia pân� la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm�tor celui în care se face
plata dividendelor.
    (3) Persoanele care realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la alin. (2), dar
care pân� la data de 31 decembrie a anului în curs nu au încasat aceste venituri sau
veniturile de acest fel, încasate anual, sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe
�ar�, vor pl�ti contribu�ia anual pân� la data de 25 a lunii ianuarie a anului urm�tor,
calculat� la nivelul a 12 salarii minime brute pe �ar�. Diferen�ele r�mase de achitat,
calculate în raport cu dividendele care se pl�tesc dup� data prev�zut�  pentru plata
contribu�iei,  se achit�  pân�  la data de 25 a lunii  urm�toare celei în care s-a f�cut
plata.
  ART. 16

    (1) Pentru veniturile prev�zute la art. 12 - 15, contribu�ia se achit� numai în situa�ia
în care persoana asigurat� nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la art. 257
alin. (2) lit. a) - d) din lege".

Fa�� de reglement�rile legale mai sus citate se re�ine c�:
-  persoanele fizice care nu au calitatea de angajat în baza unui contract de

munc�  dar ob�in venituri  din dividende au obliga�ia s�  pl�teasc�  Contribu�ia pentru
asigur�ri de s�n�tate stabilit� în condi�iile legii;
-  prin  art.  13  alin.  (2)  din  Ordinul  pre�edintelui  Casei  Na�ionale  de  Asigur�ri  de
S�n�tate  nr.  221/04.11.2005  s-a  instituit  obligativitatea  persoanelor  juridice  care
distribuie  dividende  de  a  re�ine,  declara  �i  vira  la  bugetul  asigurarilor  sociale  de
s�n�tate, contribu�ia pentru asigur�rile de s�n�tate datorate de aceast� categorie de
asigura�i;  declararea obliga�iei de plat� se face prin depunerea la Casa de Asigur�ri
de s�n�tate a "declara�iei privind obliga�iile de constituire  �i plat� la fondul na�ional
unic de asigur�ri sociale de s�n�tate" prev�zut� în anexa 2 la normele metodologice
din Ordinul nr. 221/2005 îns�, art. 13(2) al Ordinului nr. 221/2005 a fost modificat prin
pct. 9 al art. 1 din Ordinul pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr.
269/28.12.2005 în sensul c�: "(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obliga�ia
pl��ii  contribu�iei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.
Contribu�ia  pentru  veniturile  din  dividende  se  vireaz�  pân�  la  data  de  25  a  lunii
urm�toare celei în care s-a f�cut plata dividendelor",

- Art  .13(2)  din  Ordinul  617/2007  prevede  de  asemenea  c�  obliga�ia  pl��ii
contribu�iei pentru veniturile din dividende revine persoanei care realizeaz� veniturile
de natura dividendelor iar declararea obliga�iilor de constituire se face prin întocmirea
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declara�iei prev�zut� în anexa 5 a ordinului.
A�adar, art.  13  din  Ordinul  nr.  221/2005  –  M.Of.  nr.  1064/28.11.2005,  cu

modific�rile  �i  complet�rile  aduse ulterior de O. nr.  269/2005 – M.Of. nr.  1193 din
30.12.2005  precizeaz�  c�:  obliga�ia  pl��ii  contribu�iei  de  6,5%,  pentru  veniturile
impozabile din dividende, revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.

Având  în  vedere  cele  re�inute  în  con�inutul  deciziei  se  re�ine  c�  în  sarcina
contestatoarei în conformitate cu articolele de lege mai sus citate nu se poate re�ine
obliga�ia de a calcula, re�ine declara �i vira la bugetul asigur�rilor sociale de s�n�tate
Contribu�ia pentru asigur�ri  de s�n�tate re�inut� de la asigura�i pentru veniturile din
dividende  �i  ca  atare, urmeaz�,  conform art.  216  alin.  1)  �i  alin.  2)  din  O.G.  nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, a se admite contesta�ia �i a se anula decizia contestat� pentru
acest cap�t de cerere.

Pe cale de consecin��, deoarece în sarcina contestatoarei nu se re�ine obliga�ia
suplimentar�  de plat� în sum� de S2 lei cu titlul de  Contribu�ia pentru asigur�ri de
s�n�tate re�inut�  de la asigura�i se va admite contesta�ia �i pentru cap�tul de cere
privind major�rile  de întârziere aferente în sum�  de S3 lei,  conform principiului  de
drept "secundarul urmeaz� principalul".

Pentru considerentele ar�tate �i în baza prevederilor art. 206, art. 207 alin.(1).
art.  209 alin.(1) lit.  a), art. 216 alin. 1 �i  alin (2) precum �i  a art. 218 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat în anul 2007,cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare se:

D E C I D E

1. Respingerea contesta�iei  formulat�  de S.C. P SRL pentru suma de S1 lei
reprezentând  impozit  pe   venituri  din  dividende  distribuite  persoanelor  fizice,  ca
neîntemeiat�.

2.  Admiterea  contesta�iei  formulat�  de  S.C.  P  SRL  pentru  suma S2+S3 lei
reprezentând:
- Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de S2 lei;
- Major�ri de întârziere -CASS re�inut� de la asigura�i în sum� de S3 lei �i anularea
par�ial�  a Deciziei  de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat�  stabilite de
inspec�ia fiscal� nr. 426/28.05.2009 pentru aceast� sum�.

Prezenta decizie poate fi atacat�  la Tribunalul V, în  termen de 6 luni de la
comunicare.

DIRECTOR COORDONATOR, 

���������	
	��
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