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R O M Â N I A - M I N I S T E R U L  F I N A N � E L O R  P U B L I C E
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

C O N S T A N � A
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

B d .  T o m i s  n r . 5 1 ,  t e l /  f a x  7 0 . 8 0 . 8 3 ,  e - m a i l
c o n t e s t a � i i @ f i n a n � e - c t . r o

DECIZIA nr. 9/27.01.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

CONSTANTA SA BUCURE�TI
SUCURSALA CONSTAN�A

înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de S.A.F.- Activitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr……………/2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de CONSTANTA SA BUCURE�TI SUCURSALA CONSTAN�A, cu
sediul în Constan�a, B-dul ………………… nr…………,Bl………, parter.

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a în data de ………………2004, transmis societ��ii cu adresa
nr…………………/2004.

Suma contestat� este de …………………… lei, compus� din:
-…………………… lei, reprezentând diferen�� fond special de

sus�inere a înv�t�mântului de stat;
-…………………… lei, reprezentând major�ri/dobânzi de întârziere;
-…………………… lei, penalit��i de întârziere.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art. 175 lit.e) din O.G.nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�  republicat �i a fost depus� în
termenul prevazut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

Astfel,actul atacat a fost comunicat în data de ………………2004
iar contesta�ia a fost depus� la ANAF SAF- Activitatea de
Control Fiscal Constan�a în ……………………2005, fiind înregistrat�
sub nr……………….

Constatându-se ca în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175 Titlul IX din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale
a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe
fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I.Prin contesta�ia înregistrat� la SAF-Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/2005, S.C CONSTANTA SA, nu-
�i însu�e�te  debitul stabilit de organele de control în cuantum
de …………………… lei, reprezentând fond special de sus�inerea
înv���mântului de stat �i accesorii aferente.

În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� urm�toarele:
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-organul de control a inclus în baza de calcul privind
stabilirea contribu�iei la fondul special de sus�inere a
înv���mântului de stat �i comisioanele pl�tite de societate
agen�ilor de asigur�ri;

-fondul special de sus�inere a înv���mântului de stat în
cot� de 2%, se aplic� asupra fondului de salarii rezultat ca
urmare a contractelor individuale de munc� nu �i la comisionul
care este unul dintre efectele contractului de comision;

-contractul de comision având în vedere calitatea
societ��ii de comerciant, poate fi privit ca un contract
comercial, dar având în vedere prevederile cu caracter special
din Legea 136/1995 coroborate cu prevederile codului civil,
poate fi interpretat ca o conven�ie civil� de prest�ri servicii,
dar în nici un caz ca un raport de munc�, care presupune plata
obligatorie a unui salariu pentru prestarea obligatorie a
muncii, ca efecte principale.

-fondul special reglementat de OG nr.75/1999 se constituie
în cot� de 2% asupra fondului de salarii brut realizat lunar, în
care sunt incluse, conform art.6(3) din Legea nr.130/1999 �i
drepturile b�ne�ti acordate persoanelor pentru munca prestat� în
baza unor conven�ii civile, prevedere abrogat�.

Fa�� de cele prezentate, contestatoarea solicit� admiterea
contesta�iei cu diminuarea obliga�iei de plat� consemnat� în
actul de control.

II.Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat de ANAF-SAF-
Activitatea de Control Fiscal la data de ………………2004, organele de
control au procedat la verificarea SC CONSTANTA SA BUCURE�TI-
SUCURSALA CONSTAN�A. La punctul c) din actul contestat,
referitoir la fondul special de sus�inerea înv���mântului de
sat, organele de control constat� urm�toarele :

-perioada verificat� 01.09.1999-31.12.2001 ;
-conform dispozi�iilor OG nr.75/1999, societatea datoreaz�

o contribu�ie la fondul special de sus�inere a înv���mântului de
stat în cot� de 2% asupra fondului de salarii ;

-conform Legii nr.130/1999, privind unele m�suri de
protec�ie a persoanelor încadrate în munc� (în vigoare din
octombrie 1999), art.6, alin.3, “drepturile b�ne�ti acordate
persoanelor pentru munca prestat� în baza unor conven�ii civile
de prest�ri servicii, se pl�tesc din fondul de salarii”.

Fa�� de aceste prevederi legale, se constat� c� societatea
nu a cuprins în baza de calcul a fondului de salarii brute
realizat, conven�iile civile de prest�ri de servicii, fapt
pentru care în timpul controlului s-a procedat la recalcularea
fondului special de sus�inere a înv���mântului de stat(anexa
nr.4, pag.1-2), rezultând urm�toarele obliga�ii de plat�:

-…………………… lei, fond special de sus�inerea înv���mântului de
stat, stabilit suplimentar;
-…………………… lei, major�ri/dobânzi de întârziere;
-…………………… lei, penalit��i de întârziere.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
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organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Prin adresa nr………………/2004, înregistrat� la ANAF-SAF-
Activitatea de Control Fiscal sub nr………………/2005, SC CONSTANTA SA
BUCURE�TI- SUCURSALA CONSTAN�A, contest� m�sura dispus� de
organele de control prin Raportul de inspec�ie fiscal� �i
Decizia de impunere nr………………/2004.

Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie, o constituie
legalitatea m�surii dispuse de organul de control prin actul
contestat, cu privire la sabilirea în sarcina SC CONSTANTA SA
BUCURE�TI- SUCURSALA CONSTAN�A, pentru perioada iunie 1999-
decembrie 2001, a obliga�iei de plat� suplimentar� reprezentând
fond special de sus�inere a înv�t�mântului de stat �i accesorii
aferente, în sum� total� de ……………………… lei.

În fapt, în perioada supus� inspec�iei fiscale, respectiv
01.09.1999-31.12.2001, pentru contribu�ia la fondul special de
sus�inere a înv�t�mântului de stat, societatea a înregistrat
plata drepturilor b�ne�ti pentru persoanele încadrate în baza
contractelor de munc�, conven�iilor civile de prest�ri de
servicii �i a contractelor de agent(comision sau mandat).

Prin actul de control s-a stabilit o diferen�� de plat�
suplimentar� aferent� acestei contribu�ii în cuantum de …………………
lei, pentru care s-au calculat accesorii, …………………… lei,
major�ri/dobânzi de întârziere, �i …………………… lei, penalit��i de
întârziere.

Obliga�ia de plat� suplimentar� a fost stabilit� în baza
dispozi�iilor art.2,lit.a), din OG nr.75/1999 �i ale art.6
alin.3,din Legea nr.130/1999.

Prin contesta�ie, petenta consider� c� nu datoreaz� aceste
debite.

În drept, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.
136/1995 privind asigur�rile �i reasigur�rile în România,
(aplicabile pentru perioada septembrie 1999-aprilie
2000),“asigurarea obligatorie se practic� numai de asigur�torii
autoriza�i de Oficiul de supraveghere a activit��ii de asigurare
�i reasigurare”

Legea  nr.32/2000 privind societ��ile de asigurare, cu
aplicare de la data de 03.04.2000, precizeaz� la art.2, alin.2:

“Agentul de asigurare este persoana fizic� sau juridic�
abilitat�, în baza autoriz�rii unui asigur�tor, s� negocieze sau
s� încheie în numele �i în contul asigur�torului contracte de
asigurare cu ter�ii, conform condi�iilor stipulate în contractul
de mandat încheiat[…]”.

Potrivit dispozi�iilor art.34 alin.1 din acela�i act
normativ, “o persoan� poate desf��ura o activitate ca agent de
asigurare, dac� de�ine o autoriza�ie valabil� scris�, din partea
unui asigur�tor, denumit� în prezenta lege <contract de agent>,
pentru a ac�iona în numele acestuia”.
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Dispozi�iile art.1 din HG nr.935/17.11.1999, precizeaz� în ce
situa�iile persoanele fizice pot încheia conven�ii civile de
prest�ri de servicii �i anume:

-alin.1, lit.a) “activit��ile ce urmeaz� a fi prestate nu fac
parte din domeniul activit��ii de baz� ale angajatorilor”;

-alin.2 “persoanele fizice care nu încheie contracte
individuale de munc� pot presta munca �i prin realizarea unor
servicii în baza unor legii speciale[…]. În cazul acestor
dispozi�iile alin.1 nu sunt aplicabile”.

Fa�� de prevederile legale citate anterior, se re�ine:
� pentru perioada septembrie 1999-aprilie 2000, spe�ei în

cauz� îi sunt incidente prevederile art.5 din Legea nr.136/1995,
privind asigur�rile �i reasigur�rile în Romania, potrivit c�rei
activitatea de asigurare se prectic� numai de asigur�tori
autoriza�i;

� la data intr�rii în vigoare a dispozi�iilor legii speciale
Legea nr.32/03.04.2000 privind societ��ile de asigur�ri
coroborate cu cele din HG nr.935/1999, persoanele fizice care au
calitatea de “agen�i de asigur�ri”  î�i desf��oar� activitatea
în baza unui contract comercial respectiv, a contractului de
agent (comision sau mandat).

Drepturile ce se cuvin agen�ilor de asigur�ri în baza
acestor contracte, nu sunt asimilate fondului de salarii,
întrucât acestea intr� în categoria veniturilor din activit��i
independente (comerciale). Prin urmare pentru perioada
verificat�, respectiv septembrie 1999-decembrie 2001,
dispozi�iile art.2 lit.a din OG nr.75/1999 privind fondul
special de sus�inerea înv���mântului de stat, nu se aplic�
pentru veniturile pl�tite de societate agen�ilor de asigur�ri.

În baza celor expuse mai sus, se re�ine c� pentru perioada
septembrie 1999-decembrie 2001, petenta nu avea obliga�ia de a
constitui �i vira contribu�ia la fondul special de sus�inere a
înv���mântului de stat pentru sumele pl�tite agen�ilor de
asigur�ri.

În Raportul de inspec�ie fiscal� din data de ………………2004,
organul de control a stabilit obliga�ia de plat� prin aplicarea
cotei de 2% asupra întregului fond de salarii, f�r� s� precizeze
dac� “conven�iile civile” incluse sunt pl�tite pentru munca
prestat� de “agen�i de asigurare”.

Fa�� de constat�rile organului de control, petenta
motiveaz� în contesta�ie c� sumele stabilte suplimentar sunt
aferente comisionului pl�tit ca efect al contractului de
comision, f�r� s� prezinte documente din care s� rezulte acest
fapt, respectiv contracte de agent asigur�ri.

În aceast� situa�ie, organul de solu�ionare nu se poate
pronun�a cu privire la cuantumul contribu�iei la fondul special
de sus�inere a înv���mântului de stat pe care societatea îl
datoreaz� pentru perioada septembrie 1999-decembrie 2001,
potrivit dispozi�iilor art.2 lit.a) din OG nr.75/1999.

Pe cale de consecin��, urmeaz� a se desfiin�a punctul c)
din Raportul inspectiei fiscale din data de ………………2004, cu
privire la “fondul special pentru sus�inerea înv���mântului de



5

stat” �i a se recalcula obliga�ia de plat� pentru perioada
verificat�, potrivit preciz�rilor din prezenta decizie.

Având în vedere c� stabilirea major�rilor/dobânzilor de
întârziere �i penalit��ilor este o m�sur� accesorie a debitului,
urmeaz� a se desfiin�a �i calculul acestora. Cuantumul acestor
obliga�ii de plat� se va recalcula în func�ie de debitul datorat
de societate.

  

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.178,
alin.1, art.179 �i art.185(3) din Codul de procedur� fiscal�
aprobat prin O.G.nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Desfiin�area par�ial� a Raportului de Inspec�ie Fiscal� din
data de …………………2004, privind suma de ………………………… lei, compus�
din:

-……………………… lei, reprezentând diferen�� fond special de
sus�inere a înv�t�mântului de stat;

-……………………… lei, major�ri/dobânzi de întârziere;
-……………………… lei, penalit��i de întârziere,
urmând s� se încheie un nou act administrativ fiscal care

va avea în vedere strict considerentele din decizie �i care va
fi transmis �i Serviciului Solu�ionare Contesta�ii în termen de
30 de zile de la primirea prezentei decizii.

Decizia poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen
de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din Codul
de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr. 92/2003 republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
   VASILICA MIHAI

�ef Serviciu
Solu�ionare Contesta�ii

EMILIA CRANGU�

P.F./5EX.
26.01.2005


