
Decizia nr.123 
  
 
 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata de 
Administratia Finantelor Publice Galati asupra contestatiei formulata  
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati impotriva 
Deciziei de impunere  prin care au fost stabilite diferente impozit venit aferent 
anului 2003 si accesorii cu care petentul nu este de acord. 

Din analiza modului de indeplinire a conditiilor de procedura au rezultat 
urmatoarele: 

 -contestatia a fost depusa in termen legal prevazut prin art.177(1) din OG 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 

 -contestatia a fost semnata de petent . 
 Se constata astfel indeplinirea conditiilor de procedura si Directia 
Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati este investita sa solutioneze 
contestatia formulata . 
 
 Cauza supusa verificarii a fost cui revine obligatia retinerii si virarii 
CASS asigurat in cota de 6,5% asupra venitului realizat in cazul 
contribuabilului angajat cu conventie de munca. 
 
 1.In fapt  In anul 2003 contribuabilul a  prestat servicii pentru o societate 
de asigurari in calitate de agent. La verificarea efectuata de catre organele de 
control ale Administratiei Finantelor Publice Galati s-a constata ca veniturile 
realizate au fost declarate pentru acestea calculandu-se un impozit pe venit. 
 In stabilirea venitului impozabil declarat contribuabilul sustine ca a achitat 
contributia de asigurari  sociale de sanatate atasand in acest sens o adeverinta 
eliberata de la societatea de asigurari prin care societatea confirma  faptul ca 
angajatorul a retinut si virat cota de 6,5% care-i revenea, aplicata asupra 
veniturilor salariale realizate in cursul anului 2003. 
 Conform prevederilor legale contributia de asigurari sociale de sanatate 
este datorata atat de angajator cat si de angajat.In conformitate cu art 51(2) din 
OUG 150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari 
sociale de sanatate “contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub 
forma unei cote de 6,5% care se aplica asupra veniturilor din salarii care se 
supun impozitului pe venit. 
 In conformitate cu prevederile art.8 din OUG 150/31.10.2002 obligatia 
virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice 
sau fizice care angajaeaza persoane cu contract  individual de munca sau 
conventie civila, precum si persoane fizice, dupa caz.  
 Avand in vedere faptul ca societatea de asigurari confirma faptul ca a 
retinut si virat CASS (6,5%) aplicata venituirlor salariale realizate in cursul 
anului 2003, Decizia de impunere urmeaza a se desfiinta. 



 Mentionam faptul ca angajatorul are obligatia de a retine si a vira CASS in 
cota de 75 aplicata asupra fondului de salarii. 
 2.In drept  Sunt aplicabile prevederile art.8 din  OUG nr.150/31.10.2002 
privind organizare si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate 
unde este prevazut: 
 “Obligatia virarii contributiei pentru asigurari sociale de sanatate revine 
persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane cu contract individual de 
munca sau conventie civila, precum si persoane si persoane fizice,dupa caz ”... 
ale art 51(2) lit.”a” si 52(1) din OUG 150/31.10.2002 unde este prevazut: 
 “Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote 
de 6,5% se aplica asupra: 

a) venituri din salarii care se supun impozitului pe venit ..... 
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii 

au sa calculeze si sa vireze casei de asigurari a contributiei de 7% datorata pentru 
asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligatia sa 
aunte casei de asigurari orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor”, si ale 
art 186(3) din OG 92/2003 privind Codul  de Procedura Fiscala unde este 
prevazut:  
 “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, 
situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
in vedere srict considerente deciziei de solutionare.” 
 Tinand cont de cele retinute, avand in vedere faptul ca persoana juridica 
care a avut obligatia retinerii si virarii CASS asigurat a confirmat retinerea si 
virarea cotei de 6,5% aplicata asupra veniturior salariale realizate in aunl 2003de 
COSTACHE IONEL si de prevederile  legale mentionate, se propune:       

 Tinand cont de cele retinute si de prevederile legale prezentate 
urmand ca Decizia sa se desfinteze.  
   
   


