
MINISTERUL  FINANTELOR  PUBLICE
AGENTIA  NATIONALÃ  DE ADMINISTRARE  FISCALÃ

DIRECTIA  GENERALÃ   A FINANTELOR  PUBLICE  
A JUDETULUI   P R A H O V A

Biroul  Solutionare Contestatii       

       
DECIZI A Nr. 36 din 06 aprilie  2009

privind solutionarea contestatiei formulatã de
Societatea Comercialã "..." S.R.L.

din orasul ..., judetul  Prahova

Biroul  Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice
a Judetului Prahova a fost sesizat de Activitatea de Inspectie Fiscalã Prahova, prin
adresa nr. ... din ... martie 2009 – înregistratã la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... martie
2009, în legãturã cu contestatia Societatea Comercialã "..." S.R.L. din orasul ..., judetul
Prahova, formulatã împotriva Deciziei de impunere privind  obligatiile fiscale
suplimentare de platã stabilite de inspectia fiscalã nr. ... din ... ianuarie 2009, act
administrativ fiscal emis de A.I.F. Prahova, precum si împotriva Raportului  de Inspectie
Fiscalã Partialã încheiat la data de ... ianuarie 2009 de consilier si inspector din cadrul
A.I.F. Prahova, comunicate societãtii comerciale la data de ... februarie 2009. 

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 31.07.2007, cu modificãrile
si completãrile ulterioare, prin adresa susmentionatã, A.I.F. Prahova a transmis Dosarul
contestatiei catre D.G.F.P. Prahova - Biroul  solutionare contestatii.

Organul de solutionare a contestatiei constatând îndeplinirea prevederilor art. 207
si ale art. 209 alin. (1) lit. a) din TITLUL  IX � Solutionarea contestatiilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale � al Ordonantei Guvernului Nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscalã - republicatã (republicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 513/31 iulie 2007), cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv
transmiterea contestatiei Nr. .../....02.2009 în termen de 30 zile de la comunicarea
actului atacat, înregistratã la A.I.F. Prahova  sub nr. .../... februarie 2009, precum si
încadrarea în cuantumul de pâna la 1.000.000 lei a sumei totale ce formeazã obiectul
cauzei, procedeazã în continuare la analiza pe fond a contestatiei.

Societatea Comercialã "..." S.R.L. are domiciliul  fiscal în orasul ..., Str. ..., Nr.
..., judetul Prahova, este înregistratã la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr.
J29/.../... si are codul unic de înregistrare ... cu atribut fiscal RO din ... mai 2004. 

Obiectul contestatiei îl constituie suma totalã de .... lei � din care: 
� contributia pentru asigurãri de sãnãtate retinutã de la asigurati ............  ... lei;
� majorãri de întârziere aferente CASS asigurati.........................................   ... lei;
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 � contributia pentru asigurãri de sãnãtate datoratã de angajator ..............  ... lei;
� majorãri de întârziere aferente CASS angajator ......................................    ... lei;
� majorãri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii .......... ... lei.

Din analiza actelor si documentelor existente în Dosarul contestatiei, rezultã:
I. –  Sustinerile contestatoarei sunt urmãtoarele (citat):

"[...]  Societatea a acordat indemnizatia de administrator (conform contract numãrul
.../....03.2007 anexat prezentei) pentru cele trei persoane fizice nerezidente de cetãtenie ....
Cei trei administratori sunt si asociati detinând un numãr egal de actiuni în societate.
Indemnizatia de administrator este stabilitã si se achitã fiecãruia din administratori în
functie de numãrul de zile din lunã cât stau în România si participã la administrarea
firmei. Odatã cu achitarea indemnizatiei societatea vireazã si 16% impozit pe veniturile
obtinute de persoane fizice nerezidente.

În raportul de inspectie fiscalã [...], Organul de inspectie fiscalã a considerat
indemnizatia de administrator plãtitã celor trei administratori în sumã de .... lei venit
asimilat salariilor si nu venit obtinut de persoane fizice nerezidente. Impozitul a fost
considerat de Organul de inspectie fiscalã impozit pe venit din salarii (cota de 16%) în
sumã de ... lei si nu impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente asa cum a
considerat societatea.

La capitolul ... "Contributia la fondul national unic de asigurãri de sãnãtate
FNUASS" Organul de control a calculat suplimentar aceastã contributie si asupra
veniturilor din indemnizatia de administrator (baza de calcul ... la care contributia
individualã la CASS a fost calculatã în sumã de ... lei, majorãri ... lei).

La capitolul .... "Contributia angajatorului la fondul national unic de asigurãri
sociale de sãnãtate (FNUASS) Organul de control a calculat suplimentar aceastã
contributie si asupra veniturilor din indemnizatia de administrator (baza de calcul ... la
care contributia angajatorului la CASS a fost stabilitã suplimentar în sumã de ... lei,
majorãri ... lei).

[...] În data de ....11.2007 societatea a avut INSPECTIE FISCALÃ DE FOND
înregistratã sub numãrul .../....11.2007 (anexa ...) care a vizat si impozitul pe veniturile
persoanelor nerezidente perioada martie 2007 −septembrie 2007 care a încadrat acest
contract de administrare în categoria veniturilor impozabile obtinute din România de
nerezidenti pentru care societatea avea obligatia calculãrii impozitului pe nerezidenti.

Precizãm cã administratorii care au beneficiat de indemnizatia de administrator au
avut o prezentã în România o perioadã de timp ce nu depãseste în total 183 de zile în orice
perioadã de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic în cauzã. (conform cu
anexa ...)

[...] În conformitate cu art 94 punctul 194 litera c) HG 44 2004 [...] La
determinarea impozitului se va avea în vedere principiul celor 183 de zile care sfârsesc în
anul calendaristic vizat. Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicându-se
metoda zilelor de prezentã. Contribuabilul are posibilitatea sã furnizeze dovezi referitoare
la prezenta sa, pe baza datelor din documentele de transport, pasaport si alte documente
prin care se atestã intrarea în România. [...].

[...] Pentru o mai bunã argumentare anexãm prezentei copie dupã rãspunsul
Administratiei Financiare ..., rãspunsul Casei de sãnãtate Prahova, raport  de inspectie
fiscalã .../....11.2007 partial, copie dupã dovada asigurãrii de sãnãtate a administratorilor
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în tara de domiciliu (...), situatia plãtilor indemnizatiei de administrator pentru perioada
octombrie 2007 - noiembrie 2008. [...]."  

II. – Din Decizia de impunere nr. ... din 30 ianuarie 2009, respectiv din
anexa la aceasta - Raportul de inspectie fiscalã partialã din ... ianuarie 2009, rezultã
urmãtoarele:

*  – Inspectia fiscalã partialã  din ianuarie 2009 a avut ca obiectiv al controlului
modul de stabilire, evidentiere, declarare si virare a unor obligatii fiscale datorate bugetului
general consolidat de cãtre S.C. "..." S.R.L. din orasul ... pentru perioada octombrie
2007 � noiembrie 2008, printre care si cele privind: impozitul  pe veniturile  din salarii si
asimilate salariilor, impozitul  pe veniturile  obtinute din România de persoane
nerezidente, contributia  pentru asigurãri de sãnãtate retinutã de la asigurati si
contributia  pentru asigurãri de sãnãtate datoratã de angajator.

În urma verificãrii efectuate s-a întocmit  Raportul  de inspectie fiscalã partialã  din
... ianuarie 2009.

În acest Raport, la CAPITOLUL III � Constatãrile controlului � pag. ..., s-a
consemnat (citat):

"[...] III.1. Impozitul  pe veniturile din salarii
Verificarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal −−−− Titlul III "Impozitul pe venit"   si ale H.G. nr. 44/2004 [...] si a cuprins
perioada octombrie 2007 −−−− noiembrie 2008.

[...] La control, s-a constatat cã SC. ... S.R.L. a considerat, în mod eronat, cã
indemnizatia de conducere în sumã totalã de ... lei, acordatã lunar celor trei persoane
fizice având calitatea de asociati si administratori ai societãtii (contractul de administrare
nr..../....03.2007), reprezintã "venituri  ale persoanelor fizice nerezidente, aceastã
indemnizatie fiind de fapt venit asimilat salariilor si trebuind impozitat potrivit
prevederilor titlului III "Impozit pe venit" din Codul fiscal.

Astfel:
− potrivit prevederilor Codului fiscal art.115, alin.(2), lit.c) veniturile unei

persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependentã desfãsuratã în
România, dacã sunt obtinute din România se impoziteazã conform prevederilor titlului III
"Impozitul pe venit";

− potrivit prevederilor art.116, alin.(4), lit.a) veniturile care reprezintã remuneratii
primite de nerezidenti care au calitatea de administrator al unei persoane juridice
române se calculeazã potrivit prevederilor art.57 "Determinarea impozitului pe
veniturile din salarii", iar, mai mult, conform pct.9 din H.G. nr.44/2004 [...], la
impunerea veniturilor ce reprezintã remuneratii primite de persoane fizice nerezidente
pentru activitatea desfãsuratã în  calitate de administrator al unei persoane juridice
române sunt aplicabile dispozitiile titlului III din Codul fiscal "Impozitul pe venit.

Având în vedere cele mai sus prezentate, urmare verificãrii a rezultat cã, în locul
impozitului pe veniturile nerezidentilor în sumã de ... lei, societatea avea obligatia de a
retine, evidentia, declara si vira impozit pe veniturile din salarii de ... lei (... lei x 16%) −
anexa nr...., considerat diferentã suplimentarã la control.
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Aferent diferentei suplimentare de ... lei, au fost calculate majorãri de întârziere
(pânã la ....01.2009) în sumã de ... lei, conform prevederilor art.120, alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã.

[...] .... Contributia la Fondul national unic de asigurãri sociale de sãnãtate
(F.N.U.A.S.S.)

Verificarea a fost efectuatã în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare si a cuprins
perioada octombrie 2007 −−−− noiembrie 2008.   

[...] ... Contributia individualã la Fondul national unic de asigurãri sociale de
sãnãtate (FNUASS)

[...] Astfel, la control s-a constatat cã, pentru indemnizatia de conducere în sumã
totalã de ... lei, acordatã lunar celor trei persoane fizice având calitatea de asociati si
administratori ai societãtii (contractul nr..../....03.2007), care reprezintã venit asimilat
salariilor conform prevederilor art.115, alin.(2), lit.c) si art.116, alin.(4), lit.a) din Codul
fiscal, [...], precum si ale prevederilor pct.9 din H.G. nr.44/2004 [...] (conform celor
prezentate detaliat la capitolul privind impozitul pe veniturile din salarii din prezentul
raport de inspectie fiscalã), SC. ... S.R.L. datoreazã contributie individualã la C.A.S.S.,
conform prevederilor art.257, alin.(2), lit.a) din Legea nr.95/2006 [...].

Având în vedere cele mai sus prezentate, urmare verificãrii a rezultat contributie
individualã la C.A.S.S. stabilitã suplimentar de ... lei (anexa nr....).

Aferent diferentei suplimentare de ... lei, au fost calculate majorãri de întârziere
(pânã la ....01.2009) în sumã de .... lei, conform prevederilor art.120, alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã.

[...] .... Contributia angajatorului la Fondul national unic de asigurãri sociale de
sãnãtate (FNUASS)

[...] Astfel, la control s-a constatat cã, pentru indemnizatia de conducere în sumã
totalã de ... lei, acordatã lunar celor trei persoane fizice având calitatea de asociati si
administratori ai societãtii (contractul nr..../....03.2007), care reprezintã venit asimilat
salariilor conform prevederilor art.115, alin.(2), lit.c) si art.116, alin.(4), lit.a) din Codul
fiscal, [...], precum si ale prevederilor pct.9 din H.G. nr.44/2004 [...] (conform celor
prezentate detaliat la capitolul privind impozitul pe veniturile din salarii din prezentul
raport de inspectie fiscalã), SC. ... S.R.L. datoreazã contributie angajator la C.A.S.S.,
conform prevederilor art.258 din Legea nr.95/2006 [...].

Având în vedere cele mai sus prezentate, urmare verificãrii a rezultat contributie la
C.A.S.S. datoratã de angajator stabilitã suplimentar de ... lei (anexa nr....).

Aferent diferentei suplimentare de ... lei, au fost calculate majorãri de întârziere
(pânã la ....01.2009) în sumã de .... lei, conform prevederilor art.120, alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã. [...].”  

III. – Pe baza actelor si documentelor din Dosarul contestatiei, în urma
analizei efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada emiterii actului
administrativ fiscal atacat, organul de solutionare a cauzei constatã:  

* � În Raportul  de inspectie fiscalã partialã  din ... ianuarie 2009 încheiat la S.C.
“...” S.R.L. ... de organele de inspectie fiscalã apartinând A.I.F. Prahova, a fost
consemnatã verificarea perioadei octombrie 2007 � noiembrie 2008 în ceea ce priveste
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modul de stabilire, evidentiere, declarare si virare a obligatiilor  fiscale datorate bugetului
general consolidat, printre care si cele reprezentate de impozitul  pe veniturile  din salarii
si asimilate salariilor, impozitul  pe veniturile  obtinute din România de persoane
nerezidente, contributia  pentru asigurãri sociale de sãnãtate retinutã de la asigurati si
contributia  pentru asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajator.

Obiectul principal de activitate al societãtii .. - cod CAEN ....
În urma inspectiei fiscale, s-au constatat urmãtoarele:
Pentru realizarea obiectului principal de activitate pentru care societatea comercialã

contestatoare s-a înfiintat, la data de ... martie 2007, a fost încheiat un Contract de
administrarere (înregistrat sub nr. .../....03.2007) − pe o duratã de ... ani, între  S.C. "..."
S.R.L. si domnii ..., ... si ... (toti cetãteni ...) − în calitate de administratori .

Conform art. ... din acest Contract, societatea comercialã a încredintat
administratorilor  organizarea si gestionarea activitãtii  sale, pe baza unor obiective si
criterii de performantã, în schimbul unei indemnizatii lunare care, conform art...., a fost
stabilitã la nivelul brut de ... lei (RON).

Astfel, în perioada octombrie 2007 −−−− noiembrie 2008, societatea comercialã
contestatoare a înregistrat indemnizatii plãtite administratorilor  în sumã brutã totalã de
... lei.

Pentru aceste indemnizatii, S.C. "..." S.R.L. a calculat, evidentiat, declarat si virat
impozit pe veniturile  persoanelor fizice nerezidente în sumã de ... lei (... lei x 16%) −
conform prevederilor Titlului V din Codul fiscal, înregistrat în rulajul creditor al contului
contabil 446 "Alte impozite, taxe si vãrsãminte asimilate".

Organele de inspectie fiscalã au stabilit  cã aceastã încadrare este eronatã,
indemnizatiile plãtite administratorilor reprezintã în fapt venituri  obtinute dintr-o
activitate dependentã desfãsuratã în România de aceste persoane fizice nerezidente,
asimilate salariilor  − conform prevederilor art. 115 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal si
care, se impoziteazã conform prevederilor Titlului  III  − Impozitul pe venit din Codul
fiscal. 

De asemenea,  conform prevederilor art. 116 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal,
coroborate cu cele ale pct. 9 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004,
impozitul  ce trebuie retinut pentru aceste venituri se calculeazã potrivit art. 57
"Determinarea impozitului pe veniturile din salarii"  din Codul fiscal. 

Astfel, pentru indemnizatiile plãtite administratorilor  în perioada octombrie 2007
−−−− noiembrie 2008, în sumã brutã totalã de ... lei − asimilate veniturilor  de naturã
salarialã, organele de inspectie fiscalã au stabilit cã  S.C. "..." S.R.L. trebuia sã calculeze,
sã evidentieze, sã declare si sã vireze impozit pe veniturile  din salarii, rezultând astfel o
diferentã suplimentar datoratã în sumã de ... lei pentru care s-au calculat majorãri  de
întârziere aferente în sumã de ... lei.

În acelasi timp, la impozitul  pe veniturile  obtinute din România de persoane
fizice nerezidente s-a stabilit cã S.C. "..." S.R.L. a constituit, declarat si virat  în plus
suma de ... lei (impozit nedatorat).

Totodatã, stabilindu-se cã indemnizatiile în sumã de ... lei reprezintã venituri  de
naturã salarialã, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. a) si art. 258 alin. (1)
si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si
completãrile ulterioare, la inspectia fiscalã partialã  din ... ianuarie 2009 au fost stabilite
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si diferente suplimentare de platã în contul contributiilor  la Fondul national unic de
asigurãri sociale de sãnãtate (FNUASS) atât pentru cea individualã  datoratã de
asigurati − în sumã de ... lei si majorãri  de întârziere aferente în sumã de ... lei, cât si
pentru cea datoratã de angajator − în sumã de ... lei si majorãri  de întârziere aferente
în sumã de ... lei. 
....................................................................................................................................................

* � Prin  contestatia formulatã, S.C. "..." S.R.L. sustine indemnizatia de
administrator a fost achitatã fiecãruia dintre persoanele fizice nerezidente în functie de
numãrul de zile din lunã cât au stat în România si au participat la administrarea firmei. Se
precizeazã cã administratorii persoane fizice nerezidente care au beneficiat de indemnizatia
stabilitã prin Contractul nr. .../.....03.2007 au avut o prezentã în România o perioadã de
timp ce nu a depãsit în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni consecutive care se
încheie în anul calendaristic în cauzã.

Astfel, considerã cã pentru indemnizatiile plãtite a calculat corect impozit pe
veniturile obtinute din România de persoane fizice nerezidente, pe care l-a declarat si virat
la bugetul de stat.

În consecintã, considerã cã nu datoreazã impozitul pe veniturile de naturã salarialã
stabilit de inspectia fiscalã din ... ianuarie 2009 si nici contributiile sociale suplimentare
stabilite, ca si accesoriile de platã aferente calculate la control, contestând suma totalã de ...
lei.
....................................................................................................................................................

* - Legislatia în vigoare din perioada supusã inspectiei fiscale prevede
urmãtoarele:

−−−− Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
"[...] TITLUL III −−−− IMPOZITUL PE VENIT
[...] CAPITOLUL III − VENITURI DIN SALARII
Definirea veniturilor din salarii
Art. 55. −−−− [...] (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
[...] j) indemnizatia administratorilor, [...];
[...] Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Art. 57. −−−− (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreazã un impozit lunar, final, care se

calculeazã si se retine la sursã de cãtre plãtitorii  de venituri.
(2) Impozitul lunar prevãzut la alin. (1) se determinã astfel:
[...]  b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de

calcul determinate ca diferentã între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora;  

[...] Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
[...] Art. 88. − Persoanele fizice nerezidente, care desfãsoarã activitãti dependente în România,

sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai dacã se îndeplineste cel putin
una dintre urmãtoarele conditii:

a) persoana nerezidentã este prezentã în România timp de una sau mai multe perioade de timp
care, în total, depãsesc 183 de zile din oricare perioadã de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
calendaristic în cauzã;

b) veniturile salariale sunt plãtite de cãtre sau în numele unui angajator care este rezident;
c) veniturile salariale reprezintã cheltuiala deductibilã a unui sediu permanent în România.
[...] Venituri impozabile obtinute din România
Art. 115. −−−− (1) Veniturile impozabile obtinute din România, indiferent dacã veniturile sunt primite

în România sau în strainatate, sunt:
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[...]  j) venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator,
fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române;

(2) Urmãtoarele venituri impozabile obtinute din România nu sunt impozitate potrivit
prezentului capitol si se impoziteazã conform titlurilor  II sau III , dupã caz:

[...] c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependentã
desfãsuratã în România;

Art. 116. − [...] (4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeazã dupã
cum urmeazã:

a) pentru veniturile ce reprezintã remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de
administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române,
potrivit art. 57; [...]."

− H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Referitor la art. 116 alin. (4) lit. a): 
"[...] Norme metodologice:
9. La impunerea veniturilor ce reprezintã remuneratii primite de persoanele fizice nerezidente

pentru activitatea desfãsuratã în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de
administratie al unei persoane juridice române sunt aplicabile dispozitiile titlului  III din Codul fiscal.
[...]."

− Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii:
"[...] Art. 214. − [...] (2) Asigurarea socialã de sãnãtate este facultativã pentru urmãtoarele

categorii de persoane care nu se încadreazã în prevederile alin. (1):
[...] b) cetãtenii strãini si apatrizii care se aflã temporar în tarã, fãrã a solicita viza de lungã

sedere;
[...] Art. 257. −−−− (1) Persoana asiguratã are obligatia plãtii unei contributii bãnesti lunare pentru

asigurãrile de sãnãtate, cu exceptia persoanelor prevãzute la art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunarã a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de [...], care se

aplicã asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; [...].
Art. 258. − (1) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfãsoarã activitatea asiguratii au

obligatia sã calculeze si sã vireze la fond o contributie de [...] asupra fondului de salarii, datoratã pentru
asigurarea sãnãtãtii personalului din unitatea respectivã.

(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se întelege totalitatea sumelor utilizate de
o persoanã fizicã si juridicã pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor. [...]."

− O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strãinilor în România,
republicatã:

"[...] Viza de lungã sedere
Art. 24. −−−− (1) Viza de lungã sedere se acordã strãinilor, la cerere, pe o perioadã de 90 de zile, cu

una sau mai multe cãlãtorii, pentru urmãtoarele scopuri:
[...] c) desfãsurarea de activitãti comerciale - strãinilor care sunt sau urmeazã sã devinã actionari

sau asociati cu atributii  de conducere si administrare a unor societãti comerciale din România; [...]."
....................................................................................................................................................
  Fatã de cele prezentate mai sus, având în vedere sustinerile celor douã pãrti,
organul de solutionare a contestatiei stabileste urmãtoarele:

∗ − Conform Contractului  de administrare nr. .../... martie 2007, cele trei
persoane fizice nerezidente contractante si-au asumat obligatia sã desfãsoare o activitate
dependentã în România − respectiv cea de administratori  ai societãtii comerciale, iar
angajatorul S.C. "..." S.R.L. −−−− persoanã juridicã  rezidentã −−−− si-a asumat obligatia de a
plãtii  acestora o indemnizatie lunarã brutã de ... lei 
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La Titlul  III −−−− Impozitul pe venit, Capitolul III −−−− Venituri din salarii din Codul
fiscal, respectiv la art. 55 alin. (2) lit. j) (mai sus citat), legiuitorul  a stabilit  cã, în
vederea impunerii , printre alte venituri, indemnizatia administratorilor  societãtilor
comerciale este asimilatã salariilor .

De asemenea, veniturile  reprezentate de indemnizatiile de administratori  ale
persoanelor fizice nerezidente, parte în Contractul de administrare nr. .../....03.2007,
trebuiau impozitate potrivit prevederilor Cap. III al Titlului  III  din Codul fiscal,
deoarece era îndeplinitã una dintre conditiile stabilite la art. 88 din Codul fiscal (cea de
la lit. b), mai sus citatã) − respectiv veniturile  salariale au fost plãtite de cãtre un
angajator care este rezident. 

Astfel, la art. 116 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal (mai sus citat), legiuitorul a stabilit
cã pentru veniturile  ce reprezintã remuneratii  primite  de nerezidenti care au calitatea
de administrator al unei persoane juridice  române, impozitul ce trebuie retinut se
calculeazã potrivit art. 57 din Codul fiscal −−−− respectiv impozitul  pe veniturile  din salarii.

În lãmurirea acestor prevederi, pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal − aprobate prin H.G. nr. 44/2004, precizeazã cã la impunerea veniturilor
ce reprezintã remuneratii primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea
desfãsuratã în calitate de administrator al unei persoane juridice române sunt aplicabile
dispozitiile Titlului  III  din Codul fiscal −−−− respectiv impozitul pe venit.

Fatã de cele prezentate mai sus, rezultã clar cã indemnizatiile plãtite
administratorilor  S.C. "..." S.R.L. − persoane fizice nerezidente, reprezintã venituri
asimilate salariilor  care fac parte din fondul de salarii realizat de societatea comercialã
contestatoare, acest fapt rezultând atât din prevederile înscrise în capitolele "Venituri din
salarii", "Aspecte fiscale internationale" si "Impozitul pe veniturile obtinute din
România de nerezidenti" cuprinse în Codul fiscal, ca si din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal.

Drept urmare societatea comercialã contestatoare avea obligatia calculãrii,
declarãrii  si virãrii  la bugetul de stat a impozitului  pe veniturile  salariale si nu a
impozitului pe veniturile obtinute din România de nerezidenti.

∗ − De asemenea, societatea comercialã avea obligatia sã aplice si prevederile art.
257 alin. (2) lit. a) si art. 258 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv:

− sã calculeze, sã retinã si sã vireze lunar contributia  individualã  pentru asigurãrile
de sãnãtate datoratã de beneficiarii indemnizatiilor de administratori;

− sã calculeze si sã vireze contributia  datoratã de angajator pentru asigurãrile de
sãnãtate aferentã fondului de salarii realizat în fiecare lunã;

întrucât  aceste contributii  se calculeazã asupra veniturilor  din salarii sau
asimilate salariilor . 

Societatea comercialã contestatoare nu se încadreazã în prevederile art. 214 alin.
(2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, respectiv pentru cele trei  persoane fizice nerezidente în
România, administratori  ai S.C. "..." S.R.L., asigurarea socialã de sãnãtate nu este
facultativã, întrucât:
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− Contractul  de administrare nr. .../... martie 2007, presupune o prezentã continuã
în România pentru organizarea si gestionarea activitãtii societãtii comerciale pe baza unor
obiective si criterii de performantã. Astfel, conform art. ... alin. (...) din Contract, pentru
activitatea desfãsuratã în România, administratorii societãtii comerciale au dreptul fiecare
la un concediu de odihnã de ... zile lucrãtoare;

− potrivit art. 24 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strãinilor
în România, republicatã, viza de lungã sedere se acordã strãinilor pentru desfãsurarea de
activitãti economice, care sunt actionari sau asociati cu atributii de conducere si
administrare a unor societãti comerciale din România si deci, inclusiv administatorilor
S.C. "..." S.R.L.;

−−−− la solicitarea organelor de inspectie fiscalã (formulatã în scris), reprezentantii S.C.
"..." S.R.L. nu au prezentat acte si documente din care sã rezulte perioada de sedere în
România a persoanelor fizice nerezidente, respectiv contract de închiriere pentru locuinta
acestora, pasaport si documente de transport care sã ateste intrãrile si iesirile în/din
România. 

De altfel, nici cu ocazia formulãrii si depunerii contestatiei, S.C. "..." S.R.L. nu a
depus copii ale acestor documente justificative solicitate la inspectia fiscalã din ... ianuarie
2009.

Rezultã astfel cã, pentru suma de ... lei reprezentând indemnizatii brute plãtite
persoanelor fizice nerezidente de S.C. "..." S.R.L. în perioada octombrie 2007 −−−−
noiembrie 2008, conform Contractului  de administrare nr. .../... martie 2007, în mod
corect si legal la inspectia fiscalã partialã din ... ianuarie 2009 s-au stabilit  obligatiile
fiscale suplimentare de platã evidentiate în Decizia de impunere nr. ... din ... ianuarie
2009.

∗∗∗∗ −−−− Sustinerile prezentate în contestatie si invocarea prevederilor art. 88 lit. a) din
Codul fiscal, legate de faptul cã persoanele fizice nerezidente care au încasat veniturile
reprezentate de indemnizatia de administratori nu au fost prezente în România o perioadã
de timp care sã depãseascã 183 de zile în orice perioadã de 12 luni consecutive care se
încheie în anul calendaristic în cauzã, nu au relevantã în speta analizatã.

Asa cum am arãtat mai sus, la art. 88 din Codul fiscal, legiuitorul nu a stabilit
îndeplinirea cumulativã a celor trei  conditii  prezentate la lit. a) −−−− c), ci îndeplinirea cel
putin  a uneia pentru ca persoanele fizice nerezidente care desfãsoarã activitãti
dependente în România sã fie impozitate potrivit prevederilor Capitolului III −−−− Venituri
din salarii al Titlului  III −−−− Impozitul pe venit din Codul fiscal.

În cazul analizat prin prezenta decizie, a fost îndeplinitã conditia prezentatã la lit.
b), respectiv indemnizatiile administratorilor  (care sunt venituri asimilate salariilor,
conform prevederilor art. 55 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal) au fost plãtite de un
angajator care este persoanã juridicã  rezidentã (S.C. "..." S.R.L.).

Fatã de cele prezentate mai sus, contestatia urmeazã a fi  respinsã ca neîntemeiatã
pentru suma totalã de ... lei. 

IV. - Concluzionând analiza pe fond a contestatiei formulatã de S.C. “...”
S.R.L. cu sediul în orasul ..., judetul Prahova, împotriva Deciziei de impunere privind
obligatiile fiscale suplimentare de platã stabilite de inspectia fiscalã nr. ... din ...
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ianuarie 2009, act administrativ fiscal emis de A.I.F. Prahova, în conformitate cu
prevederile alin. (1) al art. 216 din Ordonanta Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata în 31.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se

D   E   C   I   D   E   :

1. - Respingerea contestatiei ca neîntemeiatã pentru suma totalã de ... lei � din
care: 

� contributia pentru asigurãri de sãnãtate retinutã de la asigurati ..............  ... lei;
� majorãri de întârziere aferente CASS asigurati...........................................   ... lei;

 � contributia pentru asigurãri de sãnãtate datoratã de angajator ................  ... lei;
� majorãri de întârziere aferente CASS angajator ........................................    ... lei;
� majorãri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii ............ ... lei.

2. - În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicata în 31.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale alin. (1) al art.
11 din Legea conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacata -
în termen de 6 (sase) luni de la data primirii acesteia - la instanta de contencios
administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.

 
DIRECTOR EXECUTIV,

  

CT/4ex./06.04.2009
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