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D E C I Z I A NR. 2716/905/30.10.2014
privind solu ionarea contesta iei formulat de x, înregistrat la D.G.R.F.P.Timi oara
sub nr.x/17.09.2014

Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a
Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Serviciul Inspec ie Fiscal
Persoane Juridice 3 prin adresa nr.x/16.09.2014, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub
nr.48475/17.09.2014, asupra contesta iei formulat de x , CUI x cu sediul în x, x, nr.x, jud.
x i cu domiciliul procedural ales la „Cabinet Avocat x” cu sediul în x, B-dul x, bl.x parter,
jud. x.
x contest Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr. X/08.08.2014 emis în baza
constat rilor din Raportul de inspec ie fiscal nr. X/08.08.2014, pentru suma de X lei
reprezentând:
- X lei - contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator;
- X lei - accesorii aferente contribu iei de asigur ri sociale datorate de
angajator;
- X lei - contribu ia individual de asigur ri sociale re inut de la asigura i;
- X lei - accesorii aferente contribu iei individuale de asigur ri sociale
re inute de la asigura i;
- X lei - contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator;
- X lei - accesorii aferente contribu iei pentru asigur ri de s n tate datorat
de angajator;
- X lei - contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i;
- X lei - accesorii aferente contribu iei pentru asigur ri de s n tate re inut
de la asigura i;
- X lei - contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale datorat de angajator;
X lei - accesorii aferente contribu iei de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale datorat de angajator;
- X lei - contribu ia pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice
sau fizice;
- X lei - accesorii aferente contribu iei pentru concedii i indemniza ii de la
persoane juridice sau fizice;
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X lei - contribu ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
crean elor salariale;
X lei - accesorii aferente contribu iei angajatorului la fondul de garantare
pentru plata crean elor salariale.
De asemenea, prin contesta ia formulat X contest
i Procesul verbal nr.
X/24.06.2014 întocmit de organele de inspec ie fiscal din cadrul Serviciului Inspec ie
Fiscal nr.3.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, este autentificat cu semnatura i tampila reprezentantului legal.
Constatând c în spe sunt întrunite dispozi iile art.205 i art.209 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu complet rile i modific rile
ulterioare, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul
Solu ionare Contesta ii, este legal investit cu solu ionarea contesta iei.
I. X prin contesta ia înregistrat la A.J.F.P. Cara -Severin sub nr.X/25.08.2014 se
îndreapt împotriva Procesului verbal de inspec ie X/13.08.2014 emis de organele de
inspec ie fiscal din cadrul Serviciului de Inspec ie Fiscal 3.
Ulterior, prin adresa de completare a contesta iei înregistrat la A.J.F.P. Cara Severin sub nr.X/04.09.2014, respectiv adresa înregistrat sub nr.X/12.09.2014, X se
îndreapt împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. X/08.08.2014 emis în baza constat rilor din Raportul de
inspec ie fiscal nr. X/08.08.2014 prin care a fost stabilit suma total de X lei, ca fiind
netemeinic i nelegal .
Contestatoarea arat c este o asocia ie de tip privat f r scop patrimonial, cu
personalitate juridic , înfiin at prin asocierea voluntar a pensionarilor în baza Legii
nr.540/2002, a Regulamentului de func ionare emis de c tre Federa ia Na ional a CARPurilor din România/2003/2013, precum i a Statutului propriu/2006, autentificat i
înregistrat la Judec toria X.
Contestatoarea arat c în urma verific rilor efectuate pentru perioada 01.01.200931.05.2014, s-a constatat de c tre organele de inspec ie fiscal , urm toarele:
1. În cadrul X, pentru un num r de 8 persoane fizice, pensionari, au fost încheiate
conven ii civile pân la data de 01.03.2014.
Totodat , se constat faptul c aceste persoane nu de in calitatea de persoane
fizice autorizate, conform prevederilor OUG nr.44/2008, modificat . Inspectorii fiscali, au
procedat la analizarea cadrului juridic al acestor contracte/conven ii civile, considerând c
temeiul legal al încheierii conven iilor/contractelor de prest ri servicii îl reprezint
contractul de locatiune a lucr rilor (art. 1410, art. 1412, art. 1413, art. 1470-art. 1490)
Urmare, organele de control, consider c încheierea de conven ii civile/contracte
de prest ri servicii, sunt posibile doar pentru activit i cu caracter ocazional i nu pentru
activit i regulate, desf urate pe o perioada de timp nelimitat sau mai lung decât cere
presta ia respectiva (activit i dependente) i c indiferent de natura juridic a contractului
încheiat conform Codului civil, prestatorul va trebui s fie persoan fizic autorizat , dac
activitatea desf urat are caracter de regularitate.
Astfel, s-a constatat c veniturile ob inute de cele 8 persoane, ca urmare a activit ii
desf urate în cadrul X, îndeplinesc criteriile aferente veniturilor din activit i dependentevenituri de natur salarial , caracterizate conform art. 55 alin.(2) din Codul fiscal i pct. 67
din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv:
-p r ile care intr în rela ia de munca (angajatorul i angajatul) stabilesc de la
început, felul activit ii, timpul de lucru si locul desf ur rii activit ii;
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-partea care utilizeaz for a de munc , pune la dispozi ia celeilalte p r i, mijloacele
de munca, cum ar fi: spatii de inzestrare corespunz toare, îmbracaminte special , unelte
de munc ;
-persoanele care activeaz , contribuie numai cu presta ia fizic sau cu capacitatea
ei intelectual , nu i cu capitalul ei propriu;
Totodat , contestatoarea arat c , organele de inspec ie fiscal au constatat faptul
c a fost re inut i declarat în perioada 01.01.2009-31.05.2014, impozitul pe venit în cota
de 16%, iar pentru perioada 01.07.2012-31.05.2014, a fost re inut i declarat contribu ia
pentru asigur ri sociale de s n tate re inut de la asigura i în cot de 5,5%.
Conform prevederilor art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 modificat , organele de
control au procedat la reconsiderarea activit ii desf urate de cele 8 persoane fizice, ca
fiind o activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator”, fapt pentru care au
recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii, respectiv, contribu ia de
asigur ri sociale datorata de angajator, reglementat de art.18 din Legea nr.19/2000
modificat , pct. 15 din O.M.M.S.S. nr. 340/2001, coroborat cu prevederile art. 296^18
alin.1) i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 modificat .
2. Inspectorii fiscali au constatat faptul c în cadrul X, în perioada 01.01.200931.05.2014, un num r de 6 persoane fizice, numite în Consiliul Director, beneficiaz lunar
de venituri (indemniza ii).
De asemenea, s-a constatat faptul c a fost re inut i declarat în perioada
01.01.2009-31.05.2014, impozitul pe venit în cota de 16%, iar pentru perioada 01.07.201231.05.2014, a fost re inut i declarat contribu ia individual de asigur ri sociale de
s n tate în cot de 5,5%.
În urma verific rii documentelor financiar-contabile (state de plata), inspectorii fiscali
au constatat c pentru perioada 01.01.2009-31.05.2014, veniturile (indemniza iile) lunare
de care beneficiaz cele 6 persoane fizice, reprezint sume primite pentru munca prestat
în baza actului de numire i sunt asimilate salariilor, contribuabilul X, nerespectand
prevederile: art. 55 alin.(2) lit. b) i lit.f) din Legea nr. 571/2003 modificat , art. 55 alin.(2)pct. 68 lit.a), lit. f), lit h) i lit. i) din H.G. nr. 44/2004 modificat .
Contestatoarea arat c , având în vedere cele mai sus men ionate, organele de
inspec ie fiscal au constatat c la X nu s-au respectat prevederile art.5 alin.(1) i art. 21
alin.(1) din Legea nr.19/2000 modificat , art.18 alin.(1), lit b), lit c), alin.(2) i alin.(3) din
Legea nr.19/2000 modificat , pct 15 din O.M.M.S.S. nr. 340/2001 modificat , art. 296^5
alin.(1) i art.296^18 alin.(1) i alin.(3), lit.a^1) din Legea nr.571/2003 modificat ,
procedând la stabilirea de diferente suplimentare de plata privind contribu ia de asigur ri
sociale datorat de angajator.
Fa de constat rile organelor de inspec ie fiscala, cuprinse în Raportul de inspec ie
fiscala nr.X/08.08.2014 i Decizia de impunere nr.X/08.08.2014, contestatoarea
precizeaz urm toarele:
X i A, C, D, F, E, G, W, Z (pentru veniturile realizate in perioada 01.01.200928.02.2014) i R, A, A, A, A i A (pentru veniturile realizate în perioada 01.01.200930.05.2014), nu de in calitatea de contribuabili care datoreaz c tre bugetul general
consolidat, contribu ia de asigur ri sociale angajator, contribu ia individual de asigur ri
sociale re inut de la asigura i, contribu ia pentru asigur ri de s n tate angajator,
contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i, contribu ii pentru concedii
i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice, contribu ia angajatorilor la Fondul de
garantare pentru plata crean elor salariale, contribu ia de asigurare pentru accidente de
munca i boli profesionale datorata de angajator, în raport cu dispozi iile art.1 alin.(1) i
art.17 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 republicat
i modificat privind Codul de procedur
fiscal , pentru urm toarele motive:
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1. Cu privire la constat rile aferente veniturilor realizate de X, A, S, D, E, F, B persoane fizice- pensionari, precizeaz urm toarele:
- în mod eronat, inspectorii fiscali au procedat la aplicarea prevederilor art.7 alin.(1)
pct.2 i art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 republicat i modificat privind Codul fiscal,
reconsiderând activitatea desf urata de cele 8 persoane fizice-pensionari, ca fiind o
activitate dependent
i au considerat c sunt aplicabile prevederile art.55 alin.(2) din
Codul fiscal i pct.67 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, prevederile art.5 alin.(1), art.18 alin.(1) lit.b), lit.c), alin.(2) i alin.(3) din
Legea nr.19/2000 modificat i prevederile pct.15 din O.M.M.S.S. nr.340/2001 modificat ,
pentru veniturile realizate de acestea în perioada 01.01.2009-28.02.2014.
De i, cu cele 8 persoane fizice-pensionari, au fost încheiate conven ii civile de
prest ri servicii, inspectorii fiscali consider în mod eronat, ca acestora le sunt aplicabile
prevederile art.5 alin.1) pct. 1 din Legea nr.19/2000 modificat , f r a observa c textul de
lege face referire doar la persoanele care desf oar activit i pe baza de contract
individual de munca i la func ionarii publici („art. 5 alin. (1) În sistemul public sunt
asigurate obligatoriu, prin efectul legii: I. persoanele care desf oar activit i pe baza de
contract individual de munc
i func ionarii publici”). Lipsind din con inutul acestor
conven ii, trasaturilor speciale ale unui contract de munca (drepturi i obliga ii ale
angajatului i angajatorului), contestatoarea sus ine c nu sunt aplicabile aceste prevederi
legale.
Art. 5 alin.(1) pct.I din Legea nr.19/2000 modificat , face referire doar la persoanele
care desf oar activit i pe baza de contract individual de munca i la func ionarii publici,
persoanelor fizice-pensionari, care au încheiate conven ii civile nefiindu-le aplicabile
dispozi iile legale cu privire la obligativitatea calcul rii, re inerii sau pla ii de contribu ii de
asigur ri sociale.
De asemenea, precizeaz faptul c începand cu 01.01.2011, data intr rii în vigoare
a Legii nr.263/2010, conform art.196 alin.(1), lit.a), se abrog , Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific rile i complet rile ulterioare;
Totodat , invedereaz faptul c prevederile art. 296^2 - 296^20 (Titlul IX. Contribu ii
sociale obligatorii), se aplic începând cu data de 01.01.2011, conform art.V alin.(2) i alin.
(3) din OUG nr. 117/2010:
"Art. V. (2) Prevederile art.I pct. 99 se aplic începând cu veniturile aferente lunii
ianuarie 2011.
(3) Prevederile art.I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile realizate
începând cu anul fiscal 2011."
Conform prevederile art.6 alin.1 pct.VI lit.b) din Legea nr.263/2010, în sistemul
public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaz
venituri de natur profesional , altele decât cele salariale, din contracte/conven ii încheiate
potrivit Codului civil.”
Astfel, potrivit art.11 alin.(7) din Legea nr.263/2010, pl titorii de venit prev zu i la
alin.(5) nu au obliga ia depunerii declara iei pentru persoanele care au i calitatea de
pensionari ori sunt asigura i în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.
Conform pct.109 din OUG 125/2011, aplicabil, începand cu 01.07.2012, excep iile de la
plata contribu iei la sistemul asigur rilor sociale sunt prev zute la art. 296^21 alin.(2),
respectiv, nu datoreaz contribu ie de asigur ri sociale persoanele care sunt asigurate ale
sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I-III i V din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum
i cele care beneficiaz de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de
pensii pentru veniturile ob inute ca urmare a încadrarii în una sau mai multe dintre situa iile
prev zute la alin. (1).
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Contestatoarea arat c , Codul fiscal în vigoare la momentul efectu rii controlului,
precizeaz faptul c persoanele fizice care au i calitatea de pensionar, pentru veniturile
realizate în baza conven iilor civile, nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale pentru
veniturile ob inute, aceste venituri, încadrându-se în categoria de excep ii specifice,
prev zute de art. 296^23 alin. (4).
Astfel, persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice
alte venituri din desf urarea unei activit i dependente, venituri din pensii i venituri sub
forma indemniza iilor de omaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele
asigurate în sisteme proprii de asigur ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii,
care nu au obliga ia asigur rii în sistemul public de pensii, precum i persoanele care au
calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale
pentru veniturile ob inute ca urmare a încadr rii în una sau mai multe dintre situa iile
prev zute la art. 296^21 alin. (1)."
„ART. 296^23
(4) Persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice alte
venituri din desf urarea unei activit i dependente, venituri din pensii i venituri sub forma
indemniza iilor de omaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în
sisteme proprii de asigur ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au
obliga ia asigur rii în sistemul public de pensii, precum i persoanele care au calitatea de
pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale pentru
veniturile ob inute ca urmare a încadr rii în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la
art. 296^21 alin. (1)."
Analizând con inutul art.296^21 alin.(1) lit.f), contestatoarea constat faptul c textul
de lege prevede c se încadreaz în categoria veniturilor exceptate la impozitare,
persoanele care realizeaz venituri, în regim de re inere la surs a impozitului (impozitul
pe venit este re inut i virat de c tre CAR Pensionari), din activit i de natura celor
prev zute la art. 52 alin.(1), respectiv, venituri din activit i desf urate în baza
contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil.
„ART. 52
(1) Pentru urm toarele venituri, pl titorii persoane juridice sau alte entit i care au
obliga ia de a conduce eviden contabil au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira
impozit prin re inere la surs , reprezentând pl i anticipate, din veniturile pl tite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectual ;
b) venituri din activit i desf urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate
potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent. Fac excep ie veniturile din activit i
desf urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil ob inute
de contribuabilii care desf oar activit i economice în mod independent sau exercit
profesii libere i sunt înregistra i fiscal potrivit legisla iei în materie "
2. Cu privire la constat rile aferente veniturilor realizate de A, S, D, G, M si B persoane fizice- pensionari, contestatoarea precizeaz urm toarele:
Inspectorii fiscali, în mod eronat au constatat faptul c sumele primite pentru munca
prestat în baza actului de numire sunt venituri asimilate salariilor. Sumele încasate cu
ocazia Adun rii Generale anuale, reprezint indemniza ii de edin a i nu sunt venituri
asimilate salariilor. Învedereaz faptul c pentru aceste venituri a fost calculat i pl tit,
impozitul pe venit.
Temeiul de drept, re inut ca fiind încalcat, respectiv art.5 alin.(1) din Legea
nr.19/2000 modificat , face referire doar la persoanele care desf oar activit i pe baza
de contract individual de munca i la func ionarii publici, la persoanele care î i desf oar
activitatea în func ii elective sau care sunt numite în cadrul autorit ii executive, legislative
ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i membrii cooperatori dintr-o organiza ie a
coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i obliga ii sunt asimilate, în condi iile
prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la pct.I; la persoanele care beneficiaz de
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drepturi b ne ti lunare, ce se suporta din bugetul asigur rilor pentru omaj, în condi iile
legii, denumite în continuare omeri; la persoanele care realizeaz un venit brut pe an
calendaristic, echivalent cu cel pu in 3 salarii medii brute, i care se afla în una dintre
situa iile urm toare: asociat unic, asocia i, comanditari sau ac ionari, administratori sau
manageri care au încheiat contract de administrare sau de management, membri ai
asocia iei familiale, persoane autorizate sa desf oare activit i independente, persoane
angajate în institu ii interna ionale, daca nu sunt asigura ii acestora, alte persoane care
realizeaz venituri din activit i profesionale, persoanele care realizeaz prin cumul
venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel pu in 3 salarii medii brute, si care se
reg sesc în doua sau mai multe situa ii prev zute la pct. IV.
Contestatoarea sus ine c nu de ine nici calitatea de contribuabili, prev zut de
art.18 alin.(1) lit.b) i lit.c) din Legea nr.19/2000 modificat , având în vedere faptul c în
raportul juridic existent nici o parte nu are calitatea de angajator sau persoan asimilat
angajatorului.
De asemenea, precizeaz faptul c începand cu 01.01.2011, data intr rii în vigoare
a Legii nr.263/2010, conform art.196 alin.(1) lit. a), se abrog Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific rile i complet rile ulterioare.
3. Contestatoarea precizeaz faptul c nu sunt aplicabile situa iei de fa
constat rile organelor de control cu privire la calculul i plata obliga iilor suplimentare de
contribu ii de asigur ri sociale de s n tate datorata de angajator, respectiv a prevederilor
art.258 alin.(1) i alin.(2) din Legea nr.95/2006, art. 296^18 alin. (1) i alin.(2) lit. b^2) din
Codul fiscal.
4. Cu privire la obliga ia fiscal principal contribu ia pentru asigur ri de s n tate
re inuta de la asigura i, în valoare total de X lei, pentru un num r de 12 persoane fizice,
contestatoarea arat c îns i organul de control recunoa te c a fost calculat i virat ,
pentru veniturile realizate în perioada 2009 - 2014, cota de 5,5% reprezentând contribu ia
pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i, prev zut de art. 257 alin.(1) i
alin.(2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 modificat , art. 296^18 alin.(1) i alin.(3) lit b^1 din
Legea nr. 571/2003 modificat . Astfel, nici calculul obliga iilor fiscale accesorii, în valoare
de X lei, majorari/dobanzi i X lei penalit i, nu au temei legal.
5. Cu privire la obliga ia fiscal principal - contributii pentru concedii i indemniza ii
de la persoane juridice sau fizice, contestatoarea precizeaz urm toarele:
Persoanele fizice, care au i calitatea de pensionari, nu pot beneficia de concedii
medicale i indemniza ii de asigur ri sociale de s n tate, având în vedere faptul c în
actele juridice încheiate nu sunt prev zute astfel de drepturi, prevederile OUG nr.158/2005
nefiind aplicabile.
În cuprinsul actelor de control întocmite, nu se fac referiri cu privire la acordarea
c tre cele 12 persoane fizice de concedii medicale i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate.
Contestatoarea precizeaz faptul c în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din
OUG nr.158/2005 modificat , persoanele juridice sau fizice prev zute la art.5 lit.a) au
obliga ia pl ii cotei de contribu ie pentru concedii i indemniza ii de 0,75%, aplicat la
fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legisla iei financiar-fiscale în materie.
Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonan e de urgen , se în elege
totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natur
salarial .
Astfel, consider ca au calitatea de pl titor ai acestei contribu ii, conform art.5 din
ordonan a:
a) angajatori pentru asigura ii prev zu i la art.1 alin.(1) lit. A i B; (învedereaz
faptul c persoanele fizice-pensionari nu desf oar activit i pe baz de contract
individual de munc sau în baza unui raport de serviciu i nu desf oar activit i în func ii
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elective sau sunt numi i în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe
durata mandatului, sau membrii cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei
me te ug re ti, ale c ror drepturi i obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu
ale persoanelor prev zute la lit. A);
b) institu ia care administreaz bugetul asigur rilor pentru omaj pentru asigura ii
prev zu i la art.1 alin. (1) lit. C; (pensionarii nu beneficiaz de drepturi b ne ti lunare ce se
suport din bugetul asigur rilor pentru omaj, în condi iile legii);
c) persoanele prev zute la art.1 alin.(2). (în rela ia cu institu ia, pensionarii nu au
calitatea asocia i, comanditari sau ac ionari; administratori sau manageri care au încheiat
contract de administrare ori de management; membri ai asocia iei familiale; nu sunt
autoriza i s desf oare activit i independente).
Astfel, în lipsa unui fond de salarii, a lipsei calit ii de persoan juridic sau fizic a
CAR Pensionari, aceasta nefiind înmatriculat la Oficiul Registrului Comer ului, cât i a
lipsei calit ii de pl titori ai acestei contribu ii, contestatoarea consider c în mod eronat
s-a stabilit în sarcina sa plata sumei de 5.849 lei, reprezentând contribu ii pentru concedii
i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice cat si a obliga iilor fiscale accesorii.
6. Cu privire la obliga ia fiscal
principal -contribu ia la Fondul de
garantare pentru plata crean elor salariale, stabilit în sarcina sa, contestatoarea
precizeaz urm toarele:
Nu are calitatea de angajator prev zut de art.4 lit.a) din Legea nr.200/2006
modificat , în sensul legii, având aceasta calitate, doar persoanele fizice sau juridice, cu
excep ia institu iilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu
modific rile ulterioare, ce pot s angajeze for de munc pe baz de contract individual
de munc , în condi iile prev zute de Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modific rile i
complet rile ulterioare. Astfel, în mod eronat, s-a procedat la calculul de obliga ii fiscale
principale (X lei) i accesorii (X lei+Xlei).
7. Cu privire la obliga ia fiscala principal
- contribu ia de asigurare
pentru accidente de munca
i boli profesionale datorat
de angajator,
stabilit în sarcina sa, contestatoarea precizeaz urm toarele:
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) din Legea nr.346/2002 modificat , sunt
asigurate obligatoriu prin efectul legii:
a) persoanele care desf oar activit i pe baza unui contract individual de munc ,
indiferent de durata acestuia, precum i func ionarii publici;
b) persoanele care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite
în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la lit.a);
c) omerii, pe toat durata efectu rii practicii profesionale în cadrul cursurilor
organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii i studen ii, pe toat durata efectu rii practicii profesionale.
Conform alin.(2) din lege, calitatea de asigurat se dobânde te, iar raporturile de
asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de munc , stabilirii
raporturilor de serviciu în cazul func ionarilor publici, valid rii mandatului pentru
persoanele care desf oar activit i în func ii elective, numirii în cadrul autorit ii
executive, legislative ori judec tore ti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori,
începerii practicii profesionale pentru omeri, ucenici, elevi i studen i sau încheierii
contractului individual de asigurare, dup caz.
Astfel, în lipsa unor astfel de raporturi juridice, între X i persoanele fizicepensionari, contestatoarea arat netemeinicitatea celor men ionate de c tre inspectorii
fiscali, cu privire la stabilirea obliga iei fiscale principale i a celor accesorii.
Pe fond:
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Contestatoarea sus ine c între contractul individual de munca i conven ia civil
exista o serie de tr s turi comune. Astfel, atât CIM, cât i conven ia civil sunt guvernate
de principiul libert ii de voin a, în sensul c p r ile negociaz
i stabilesc clauzele
contractului. De asemenea, au un caracter bilateral, ambele tipuri de documente dand
na tere la drepturi si obliga ii reciproce între p r i. În acela i timp, ambele sunt contracte
cu titlu oneros, „intuitu personae” i cu executare succesiva.
Pe de alt parte, exist
i mari diferen e între contractul individual de munca i
conven ia civila. În ceea ce prive te conven ia civil , aceasta a fost introdus în legisla ia
na ional prin Legea nr.83/1995, preluat apoi prin Legea nr.130/1999. Aceste acte
normative au fost, îns , abrogate, i, pana în prezent, nu a mai fost reglementat în
legisla ia nimic în acest sens.
Mai mult decât atat, nu mai exista în Codul civil un contract numit conven ie civila
de prest ri servicii. În consecin , neexistand un model de conven ie civil , poate fi
încheiat doar un act civil între dou p rti, acte civile care se pot încheia acum doar cu
persoane fizice simple, nu i cu PFA-uri.
Cu toate acestea, exista unele acte normative cu caracter special, care permit
incheierea de acte civile. Dintre ele, Legea sportului, care prevede ca sportivul profesionist
poate încheia fie conven ie civil , fie CIM, OG nr.9/2000 sau Legea nr.52/2011, care
permite angajarea zilierilor f r CIM.
Contestatoarea precizeaz faptul c , în conven iile încheiate nu exista no iuni de
preaviz, de zile de repaus, de munca for at etc, fiind îndeplinite condi iile de forma i fond
ale unei conven ii civile, respectiv:
- realizarea activit ii pe baza de conven ii civile are caracter ocazional, întamplator,
conjunctural i uneori urgent;
- activitatea desf urat pe baza de conven ie civil nu este înscris în obiectul de
activitate al institu iei i nici prev zut a se realiza prin posturile cuprinse în statul de
func ii;
- pentru realizarea activit ilor desf urate pe baza de conven ie civila nu se
justific încadrarea de personal cu contract individual de munca sau cu timp par ial pe
perioada determinat ;
- obiectul conven iei civile consta într-un raport juridic de „a da” sau de „a face ceva”
pân la un anumit termen;
- conven ia nu s-a încheiat pentru desf urarea unei activit i care, în acela i timp,
se desf oar în institu ie respectiva prin încheierea de contracte individuale de munc ,
indiferent c acestea sunt cu frac iune de norm sau cu timp integral, pe perioada
nedeterminat sau determinat .
De asemenea, la încheierea conven iilor civile nu a fost îndeplinit niciunul dintre
criteriile prev zute la art.7 alin.(1) pct. 2.1 din Codul fiscal, persoanele fizice având atât
calitatea de pensionari cât i cea de membrii cotizanti sau debitori/imprumutati fa de
angajator, respectiv:
- beneficiarul de venit nu se afla într-o rela ie de subordonare fa de pl titorul de
venit;
- în prestarea activit ii, beneficiarul de venit nu folose te exclusiv baza material a
pl titorului de venit, efectuând prestarea de servicii i la domiciliu, nu beneficiaz de
echipament special de lucru sau de protec ie, de unelte de munc sau altele asemenea i
contribuie i cu capitalul propriu;
- pl titorul de venit nu suporta în interesul desf ur rii activit ii cheltuielile de
deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemniza ia de delegare-detasare în tar i
în str in tate, precum i alte cheltuieli de aceast natur ;
- pl titorul de venit nu suport indemniza ia de concediu de odihn i indemniza ia
pentru incapacitate temporara de munca, în contul beneficiarului de venit.
8

Astfel, contestatoarea arat c au fost respectate condi iile de libera alegere a
desf ur rii activit ii, de libera alegere a programului de lucru, de libera alegere a locului
de desf urare a activit ii, de risc pe care i-l asuma intreprinzatorul.
În prezent, reglementarea legal a contractelor civile de prest ri servicii, cunoscute
în practic i sub denumirea de conven ii civile, este dat de art.1.851 din Noul Cod Civil,
potrivit c ruia contractul de antrepriza este contractul prin care antreprenorul se oblig c ,
pe riscul sau, s execute o anumit lucrare, material ori intelectual , sau s presteze un
anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui pre .
În consecin , prestarea unui serviciu, executarea unei anumite lucr ri, materiale ori
intelectuale se pot realiza de c tre o persoan fizic neautorizat în baza art.1.851 din
Noul Cod Civil.
De asemenea, contestatoarea arat c Anexa nr. 2 privind Normele metodologice
de aplicare a prevederilor art. III din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr.58/2010 pentru
modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal i alte m suri financiarfiscale a fost abrogat prin art. III alin. (4) din Ordonan a de Urgent a Guvernului nr.82 din
8 septembrie 2010 (OUG 82/2010) publicata în Monitorul Oficial nr.638 din 10 septembrie
2010 cu aplicabilitate de la 13 septembrie 2010. Astlfel, articolul III din OUG 58/2010
pentru modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal i alte m suri
financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie
2010, se modific prin OUG 82/2010 i va avea urm torul cuprins:
"Art. III.-Orice venituri de natur profesional , altele decât cele salariale, se
impoziteaz cu cota de impozit pe venit.
În sistemul public de pensii i în sistemul asigur rilor pentru omaj, prin venituri de
natura profesional , altele decât cele de natur salarial , în sensul prezentei ordonan e de
urgenta, se întelege acele venituri realizate din drepturi de autor i drepturi conexe definite
potrivit art.7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activit i profesionale desf urate în
baza contractelor/conven iilor încheiate potrivit Codului Civil. Asupra acestor venituri se
datoreaz contribu iile individuale de asigur ri sociale i asigur ri pentru omaj."
Potrivit alin. (5) din OUG nr.82/2010 persoanelor asigurate în alte sisteme,
neintegrate sistemului public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, i persoanelor
care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin.(2). În concluzie
conform OUG nr.82/2010, pensionarii nu pl tesc decât impozitul pe venit în prezent în
cota de 16%.
Referitor la obliga iile fiscale stabilite în sarcina sa, contestatoarea:
1. Ridic excep ia neretroactivitatii în timp a prevederilor art.296^18 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv în conformitate cu prevederile art.XVII din
O.U.G. nr.117 din 23 decembrie 2010, publicata în M.O. nr.891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art.I pct.99 i ale art.VII nu se aplic pentru calculul, plata i declararea
contribu iilor sociale obligatorii i contribu iei la Fondul de garantare pentru plata crean elor
salariate aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011.
Contestatoarea invedereaz în acest sens faptul c în mod eronat, a fost re inut de
c tre organele de inspec ie fiscal , în sarcina sa, ca temei de drept încalcat, pentru
contribu iile sociale aferente perioadei 01.11.2009-01.01.2011, articolul 296^18 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
2. Fa de totalul obliga iilor fiscale accesorii de natura penalit ilor de întarziere, în
valoare totala de x lei, aferente perioadei 01.01.2009-01.07.2010, contestatoarea ridic
excep ia neretroactivitatii în timp a prevederilor art.1201 din O.G. nr.92/2003 republicat
i
modificat privind Codul de procedura fiscala, având în vedere urm toarele motive:
Art 1201, a fost introdus prin pct. 11 din O.U.G. nr. 39/2010, care prevede:
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"11. Dup articolul 120 se introduce un nou articol, articolul 120^1, cu urm torul
cuprins: "ARTICOLUL 120^1 Penalit i de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o penalitate de
întârziere datorat pentru neachitarea la scaden a obliga iilor fiscale principale."
Aceste prevederi legale au intrat în vigoare, începând cu data de 01.07.2010,
conform art. III alin.1) din ordonan a:
"(1) Prin excep ie de la prevederile art. 3 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,
republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare, prezenta ordonan a de urgen a intra
în vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urm toarele excep ii:
a) prevederile art. I pct.1, 2, 6, 24 i 26, care intra în vigoare la data public rii;
b) prevederile art. I pct. 27, care intr în vigoare în termen de 10 zile de la data
public rii. "
Având în vedere faptul c aceste prevederi legale nu erau în vigoare în perioada
2009 - iunie 2010, contestatoarea consider c penalit ile de intarziere se pot calcula
doar pentru neplata la termen a obliga iilor fiscale principale a c ror scaden este dup
data de 01.07.2010, inspectorii fiscali, neavand temei legal de a aplica aceste prevederi
legale asupra unor impozite, taxe i contribu ii, care au avut termene de plata anterioare
datei de 01.07.2010 (data la care au intrat în vigoare prevederile art.1201 din O.G.
nr.922003 republicat i modificat prin O.U.G. nr.39/2010).
3. Referitor pct. 2.1.2. Motivul de fapt i pct. 2.1.3. Temeiul de drept, din Decizia nr.
341/08.08.2014, cu privire la modul de eviden iere, calcul i de virare a contribu iei de
asigur ri sociale datorate de angajator, contestatoarea precizeaz urm toarele:
În mod eronat, organele de inspec ie fiscal constat c X nu a respectat
prevederile art. 296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (temei de drept re inut
ca fiind înc lcat), în perioada 01.11.2009-01.01.2011, deoarece art.296^18 a fost introdus
de pct. 99 al art. I din O.U.G. nr.117 din 23 decembrie 2010, publicat în M.O. nr. 891 din
30 decembrie 2010, i a intrat în vigoare dup data de 01.01.2011.
"99. Dupa titlul IX^1 se introduce un nou titlu, titlul IX^2 "Contribu ii sociale
obligatorii", cuprinzând articolele 296^2 - 296^20, cu urm torul cuprins: "În acest sens va
rugam s constata i faptul ca atat baza impozabil suplimentar , cât i contribu ia stabilit
suplimentar de plat , aferent perioadei 01.11.2009-01.01.2011, sunt netemeinice i
nelegale, totodat i obliga iile fiscale accesorii aferente, fiind netemeinice i nelegale.
Contestatoarea solicit admiterea contesta iei ca fiind întemeiat , anularea Deciziei
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala nr.
X din 08.08.2014, a Raportului de inspec ie fiscala nr. X/08.08.2014 i a Procesului verbal
nr. X/24.06.2014, întocmite de c tre organele de control ale Direc iei Generale Regionale
a Finan elor Publice Timisoara-A.J.F.P. Caras-Severin, Activitatea de Inspec ie Fiscala, ca
fiind netemeinice i nelegal
i, pe cale de consecin a, exonerarea de la plata c tre
bugetul de stat a sumei totale de X lei reprezentând obliga ii fiscale principale de natura:
contribu iei de asigur ri sociale datorata de angajator, contribu iei individuale de asigur ri
sociale re inuta de la asiguratit, contribu iei pentru asigur ri de s n tate datorata de
angajator, contribu iei pentru asigur ri de s n tate re inuta de la asigura i, contribu iei
pentru concedii si indemniza ii de la persoane juridice sau fizice, contribu iei angajatorilor
la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale si contribu iei de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator, cat si obliga ii fiscale
accesorii de natura dobânzilor/major rilor de întarziere i penalit ilor de întarziere.
În probatiune contestatoarea solicit :
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1. Efectuarea unei expertize financiar - contabile, în conformitate cu prevederile art.
54 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 republicat
i modificat privind Codul de procedur
fiscal i ale Codului de procedur civil .
2. Efectuarea unei expertize de specialitate în domeniul municii i al protec iei
sociale.
La contesta ia formulat , contestatoarea a anexat în copie xerox :
- Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspec ia fiscala nr. X/08.08.2014;
- Raportul de inspec ie fiscala nr. X/08.08.2014;
- Procesul verbal nr. X/24.06.2014;
- împuternicirea avoca iala în original.
II. Ca urmare a verific rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de
inspec ie fiscal au constatat deficien e care au fost consemnate în Raportul de inspec ie
fiscal nr. X/08.08.2014 în baza c ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. X/08.08.2014.
În vederea solu ion rii adresei nr.X/24.06.2014 emis de Inspectoratul Teritorial de
Munca Caras-Severin, înregistrat la A.J.l.P. Cara -Severin sub nr./24.06.2014, respectiv
Ia Activitatea de Inspec ie Fiscala sub nr.X/26.06.2014 privind stabilirea implica iilor fiscale
(prin calcularea contribu iilor datorate bugetului general consolidat) la X i urmare a
Procesului verbal nr.X24.06.2014 întocmit de c tre organele de inspec ie fiscal , s-a
procedat la efectuarea unei inspec ii fiscale par iale privind contribu iile sociale conform
avizului de verificare nr. X/02.07.2014 pentru perioada 01.01.2009-31.05.2014.
În adresa nr.x/24.06.2014 emis de Inspectoratul Teritorial de Munca X, se
precizeaz faptul c angajatorul X folosea „munca nedeclarat , adic prestarea de
activit i de c tre persoane care nu erau angajate în baz unor contracte individuale de
munc prin care s se stabileasc salarii de încadrare conform legisla iei muncii.”
1. Urmare verific rii documentelor financiar-contabile puse la dispozi ie de
contribuabil, organele de inspec ie fiscal au constatat c în cadrul X (CIF ) pentru un
num r de 8 persoane fizice (pensionari) au fost încheiate conven ii civile pân la data de
01.03.2014, ulterior de la aceast dat încheindu-se contracte individuale de munc
pentru fiecare dintre acestea, dup cum urmeaz :
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile nr.X/04.09.2004, având
func ia de contabil ef, iar începand cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit
contractului individual de munca nr. X21.02.2014;
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile nr.X/05.09.2007, având
func ia de casier, iar începând cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit contractului
individual de munca nr. X/21.02.2014;.
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile nr.X/08.05.2008, având
func ia de curier, iar începand cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit contractului
individual de munc X/21.02.2014;
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile nr. X/08.05.2008, având
func ia de secretar , iar începând cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit contractului
individual de munc nr. X/21.02.2014;
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile nr.X/23.10.2009, având
func ia de contabil, iar începand cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit contractului
individual de munc nr. 67/21.02.2014;
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- doamna X(CNP X), angajat conform conven iei civile nr.X/16.12.2010, având
func ia de casier, iar începând cu data de 01.03.2014 este salariat potrivit contractului
individual de munca X/21.02.2014;
- doamna X (CNP X), angajat conform conven iei civile încheiate în data
01.07.2013, având func ia de contabil, iar începând cu data de 01.03.2014 este salariat
potrivit contractului individual de munc nr. X/21.02.2014;
- doamna X (CNP X, angajat conform conven iei civile din data de
14.09.2012, având func ia de contabil, iar începand cu data de 01.03.2014 este salariat
potrivit contractului individual de munc nr. X/21.02.2014;
Organele de inspec ie fiscal precizeaz c persoanele fizice mai sus men ionate
nu au calitatea de persoane fizice autorizate, conform O.U.G. nr.44/2008 privind
desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale i întreprinderile familiale, cu modific rile si complet rile ulterioare.
Conform Codului Civil temeiul legal al încheierii conven iilor/contractelor de prest ri
servicii îl reprezint contractul de locatiune a lucr rilor (art. 1410, art. 1412, art.1413, art.
1470-art.1490).
Potrivit art. 1471 din Codul Civil, se men ioneaz : „Nimeni nu poate pune în
serviciul altuia lucr rile sale decât pentru o întreprindere determinat sau pe un timp
m rginit.”
Astfel, în conformitate cu prevederile art.1471 din Codul Civil, serviciul prestat
trebuie s fie determinat, executat printr-o singur presta ie, sau timpul alocat realiz rii
prest rii s fie limitat. Prin urmare, organele de inspec ie fiscal au considerat c
încheierea de conven ii civile/contracte de prest ri servicii sunt posibile doar pentru
activit i cu caracter ocazional i nu pentru activit i regulate, desf urate pe o perioad
de timp nelimitat sau mai lung decât cere presta ia respectiva (activit i dependente).
Indiferent de natura juridic a contractului încheiat conform Codului Civil, prestatorul
va trebui sa fie persoan fizic autorizat , dac activitatea desf urat are caracter de
regularitate.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c veniturile ob inute de persoanele mai
sus men ionate ca urmare a activit ii desf urate în cadrul X îndeplinesc criteriile aferente
veniturilor din activit ii dependente (venituri de natura salarial ), caracterizate conform
art.55 alin.(2), pct.67 din H.G. nr.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a
Codului Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare prin urm toarele:
- p r ile care intr în rela ia de munc , denumite în continuare angajator (în cazul
de fa X) i angajat (persoanele fizice mai sus men ionate), stabilesc de la început: felul
activit ii (ex.:contabil, casier, secretar), timpul de lucru (fapt eviden iat de existenta
condicilor de prezen ) i locul desf ur rii activit ii (ex.: în cazul de fa - sediul X);
- partea care utilizeaz for a de munc (X) pune la dispozi ia celeilalte p r i
mijloacele de munc , cum ar fi: spa ii cu înzestrare corespunz toare, îmbr c minte
special , unelte de munc i altele asemenea;
- persoana care activeaz (în cazul de fa persoanele fizice mai sus men ionate)
contribuie numai cu presta ia fizic sau cu capacitatea ei intelectual , nu i cu capitalul
propriu;
Organele de inspec ie fiscal men ioneaz , c pentru persoanele fizice mai sus
men ionate X (CIF X), conform documentelor financiar-contabile prezentate, a re inut i
declarat pentru perioada 01.01.2009-31.05.2014 impozitul pe venit în cota de 16%,
respectiv pentru perioada 01.07.2012-31.05.2014, a re inut i declarat contributia pentru
asigur ri sociale de s n tate re inute de la asigura i în cota de 5,5%.
Pentru perioada 01.01.2009-28.02.2014, organele de inspec ie fiscal au constatat
ca în cadrul X (CIF X) s-au încheiat în mod eronat conventii civile pentru un num r de 8
persoane fizice (neautorizate), contribuabilul nerespectând prevederile art.55 al.(2), pct.67
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din H.G. nr.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ce precizeaz :
„Veniturile de natur salarial prev zute la art.55 din Codul fiscal, denumite în
continuare venituri din salarii, sunt venituri din activit i dependente, dac sunt îndeplinite
urm toarele criterii:
- p r ile care intr în rela ia de munc , denumite în continuare angajator i angajat,
stabilesc de la început: felul activit ii, timpul de lucru i locul desf ur rii activit ii;
- partea care utilizeaz for a de munc pune la dispozi ia celeilalte p r i mijloacele
de munc , cum ar fi: spa ii cu înzestrare corespunz toare, îmbr c minte special , unelte
de munc i altele asemenea;
- persoana care activeaz contribuie numai cu presta ia fizic sau cu capacitatea ei
intelectual , nu i cu capitalul propriu;
- pl titorul de venituri de natur salarial suport cheltuielile de deplasare în
interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemniza ia de delegare-deta are în ar i
în str in tate, i alte cheltuieli de aceast natur , precum i indemniza ia de concediu de
odihn
i indemniza ia pentru incapacitate temporar de munc suportate de angajator
potrivit legii;
- persoana care activeaz lucreaz sub autoritatea unei alte persoane i este
obligat s respecte condi iile impuse de aceasta, conform legii .
- art. 7 alin.(1), punctul 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„ (1) În în elesul prezentului cod, cu excep ia titlului VI, termenii i expresiile de mai
jos au urm toarele semnifica ii:
....
2. activitate dependent - orice activitate desf urat de o persoan fizic într-o
rela ie de angajare „.
Organele de inspec ie fiscal precizeaz c pentru persoanele fizice mai sus
men ionate, desi contribuabilul X îndeplinea criteriile prev zute la art.55 al.(2), pct.67 din
H.G. nr.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, coroborat cu prevederile art.7 alin.(1), punctul 2 din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, acesta nu le-a
respectat, în fapt neconstituind contribu iile sociale obligatorii prev zute de lege.
Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, se men ioneaz : „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe
în în elesul prezentului cod, autorit ile fiscale pot s nu ia în considerare o tranzac ie care
nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzac ii pentru a reflecta
con inutul economic al tranzac iei.”
Prin urmare, echipa de inspec ie fiscal pentru perioada 01.01.2009-28.02.2014, în
conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, a reconsiderat activitatea desf urat de persoanele
fizice mai sus men ionate, ca fiind o activitate dependent , o rela ie de angajare „angajatangajator", fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii,
respectiv contribu iile asigur ri sociale datorat de angajator, reglementat de art.18 din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu
modific rile i complet rile ulterioare, punctul 15 din O.M.M.S.S. nr.340/2001 pentru
aprobarea Normejor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare,
coroborat cu prevederile art.296^18 alin.(1) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
2. De asemenea, în perioada verificat , respectiv 01.01.2009-31.05.2014, organele
de inspec ie fiscal au constatat c în cadrul X - CIF X) un num r de 5 persoane fizice
(numite în Consiliul Director) beneficiaz lunar de venituri (indemniza ii) în baza actelor de
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numire, procese-verbale încheiate cu ocazia Adun rii Generale anuale a X în data de
30.03.2006, în data de 25.03.2010, respectiv în data de 27.03.2014 (anexa nr.1), dup
cum urmeaz :
- doamna X (CNP X), în calitate de pre edint;
- domnul X (CNP X), în calitate de consilier juridic;
- domnul X (CNP X), în calitate de consilier;
- domnul X (CNP X), în calitate de consilier;
- doamna X (CNP X), în calitate de cenzor ;
- domnul X (CNP X, în calitate de consilier;
Organele de inspec ie fiscal precizeaz c pentru persoanele fizice mai sus
men ionate, X (CIF X), conform documentelor financiar-contabile prezentate, a re inut i
declarat pentru perioada 01.01.2009-31.05.2014 impozitul pe venit in cota de 16%,
respectiv pentru perioada 01.07.2012-31.05.2014, a re inut i declarat contribu ia
individuala de asigur ri sociale de s n tate cota de 5,5%.
În urma verific rilor documentelor financiar-contabile (state de plata), echipa de
inspec ie fiscal a constatat c pentru perioada 01.01.2009-31.05.2014 veniturile
(indemniza iile) lunare de care beneficiaz persoanele fizice enumerate mai sus (la
punctul 2 - privind CAS angajator), reprezint sume primite pentru munca prestat în baza
actului de numire i sunt venituri asimilate salariilor, contribuabilul (X), nerespectând
urm toarele prevederi:
- art.55 al.(2) lit.b) i lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
b) indemniza ii din activit i desf urate ca urmare a unei func ii alese în cadrul
prsoanelor juridice f r scop patrimonoial;
[...]
f) sumele primite de reprezentan ii în adunarea general a ac ionarilor, în consiliul
de administra ie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i în
comisia de cgnzori;"
- art.55 al.(2), pct.68, lit.a), lit.f), lit.h) i lit.i) din H.G. nr.44/2004 privind Normele
Metodologice de aplicare Codului Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce
precizeaz : „68. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea siunelor
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) sume primite pentru munc prestat ca urmare a contractului individual de
munc , a contractului colectiv de munc , precum i pe baza actului de numire;
f) sumele primite de reprezentan ii numi i în adunarea general a ac ionarilor i
sumele primite de membrii consiliului de administra ie i ai comisiei de cenzori, stabilite
potrivit prevederilor legale ;
h) indemniza iile, primele i alte asemenea sume acordate membrilor ale i ai unor
entit i, cum ar fi: organiza ii sindicale, organiza ii patronale, alte organiza ii
neguvernamentale, asocia ii de proprietari/chiria i i altele asemenea;
i) indemniza iile acordate ca urmare a particip rii în comisii, comitete, consilii i
altele asemenea, constituite conform legii .
Organele de inspec ie fiscal precizeaz c , pentru persoanele fizice mai sus
men ionate, desi contribuabilul X îndeplinea criteriile prev zute la art.55 al.(2), lit.b) i lit.f)
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare
coroborate cu prevederile art.55 al.(2), pct.68, lit.a) lit.f, lit.h) i lit.i) din H.G. nr.44/2004
privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile i complet rile
ulterioare, acesta nu le-a respectat, în fapt neconstituind contribu iile sociale obligatorii
prev zute de lege.
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a) Contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator reglementat de Legea
nr.19/2000 privind sistemul unitar de pensii publice cu modific rile si complet rile
ulterioare, Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice cu modific rile si
complet rile ulterioare, respectiv Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator”, precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
-art.5 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi
de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desf oar activit i pe baza de contract individual de munc ;
II. persoanele care desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite în
cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza iei coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la pct. I;
...
- art. 18 alin.(1) lit.b), lit.c), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.19 /2000 privind sistemul
public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile, i complet rile
ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) În sistemul public sunt contribuabili, dup caz:
b) angajatorii;
c) persoanele juridice la care î i desf oar activitatea asigura ii prev zu i la art. 5
alin. (1) pct.II i VI, asimilate în condi iile prezentei legi angajatorului;
(2) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale sunt diferen iate în func ie de condi iile
de munca normale, deosebite sau speciale.
(3) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale se aproba anual prin legea bugetului
asigur rilor sociale de stat;
- punctul 15 din O.M.M.S.S. nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri
sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz : "15. Contribuabilii la
sistemul public de pensii sunt cei prev zu i la art.18 alin.(1) din lege.
Sunt asimilate angajatorilor: organiza iile profesionale, sindicale, patronale,
partidele politice, organiza iile de pensionari i alte organiza ii i asocia ii, cu sau f r
personalitate juridic , în condi iile în care au personal care desf oar activit i pe baza
contract individual de munc sau de conven ie civil de prest ri de servicii. ..."
- art.21 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi
de asigur ri sociale, cu modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz : „(1)
Contribu ia de asigur ri sociale se datoreaz din momentul încadr rii în una dintre
situa iile prev zute la art. 5 alin.(1) sau de la data încheierii contractului de asigurare.”
- art.24 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz : „(1) Baz
lunar de calcul, la care angajatorul datoreaz contribu ia de asigur ri sociale, o constituie
fondul total de salarii brute lunare realizate de asigura ii prev zu i la art. 5 alin. (1) pct.1 i
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11, precum i veniturile brute lunare realizate de asigura ii prev zu i la art. 5 alin.(1) pct.
VI;”
- art.296^3 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„Contribuabilii sistemelor de asigur ri sociale sunt, dup caz:
e) persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori, precum i entit ile
asimilate angajatorului, care au calitatea de pl titori de venituri din activit i dependente,
atât pe perioada în care persoanele prev zute la lit. a) i b) desf oar activitate, cât i pe
perioada în care acestea beneficiaz de concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate; „
-art.296^5 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„Baza de calcul al contribu iilor sociale datorate de angajatori, entit i asimilate
angajatorului i orice pl titor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor:
(1) În sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prev zu i la art.296^3 lit. e)
i g), baza lunar de calcul o reprezint suma câ tigurilor brute realizate de persoanele
prev zute la art. 296^3 lit.e) i lit.g), baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul
dintre num rul asiguratorilor pentru care angajatorul datoreaz contribu ie diferen iat în
func ie de condi iile de munc , din luna pentru care se calculeaz aceast contribu ie
datorat bugetului asigur rilor sociale de stat i valoarea corespunz toare a de 5 ori
câ tigul salarial mediu brut. „
- art.296^18 alin.(1) i alin.(3), lit.a^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art.296^3 lit.f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii;
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
a) pentru contribu ia de asigur ri sociale*):
a^1) 31,3% pentru condi ii normale de munc , din care 10,5% pentru contribu ia
individuala i 20,8% pentru contribu ia datorata de angajator; ... „
Prin urmare, echipa de inspec ie fiscal a stabilit o diferen suplimentar de plat
privind contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator în sum de x lei, pentru care
s-au calculat major ri de întarziere/dobanzi în suma de x lei i penalit i de întârziere în
sum de x lei.
b) Contribu ia individual de asigur ri sociale re inut de la asigura i reglementata
de Legea nr.19/2000 privind sistemul unitar de pensii publice cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care au recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
- art. 5 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul unitar de pensii publice cu
modific rile i complet rile ulterioare:
„În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desf oar activit i pe baza de contract individual de munca:
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II. persoanele care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt
numite în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului,
precum i membrii cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei me te ug re ti, ale c ror
drepturi i obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute
la pct. I;
- art.21 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul unitar de pensii publice cu
modific rile i complet rile ulterioare:
„(1) Contribu ia de asigur ri sociale se datoreaz din momentul încadr rii în una
dintre situa iile prev zute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de
asigurare."
(2) Contribu ia individual de asigur ri sociale, datorat de asigura ii prev zu i la
art. 5 alin. (1) pct. I, II i VI, reprezint o treime din cota de contribu ie de asigur ri sociale,
stabilit anual pentru condi ii normale de munc .”
- pct.18 din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor legii nr.19/2000 privind sistemul unitar de pensii publice cu modific rile i
complet rile ulterioare:
„Baza lunar de calcul al contribu iei individuale de asigur ri sociale o constituie
salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile i adaosurile, reglementate prin
lege sau prin contractul colectiv de munca, în cazul persoanelor care desf oar activit i
pe baza de contract individual de munca i al func ionarilor publici.
În cazul persoanelor care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt
numite în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, al membrilor cooperatori,
precum i în cazul persoanelor care desf oar activit i exclusiv pe baza de conven ii
civile de prest ri de servicii, baza lunar de calcul al contribu iei individuale de asigur ri
sociale o constituie veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de ace ti
asigura i"
- art. 296^3 lit. a ) din Legea nr.571/2003 „Contribuabilii sistemelor de asigur ri
sociale sunt, dup caz:
a) persoanele fizice rezidente care realizeaz venituri din desf urarea unor
activit i în baza unui contract individual de munc , a unui raport de serviciu sau a unui
statut special prev zut de lege, atât pe perioada în care desf oar activitate, cât i pe
perioada în care beneficiaz de concedii medicale i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate, precum i cele care realizeaz venituri de natura celor prev zute la art. 55 alin.
(21); „
- art.296^4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare:
„(1) Baza lunar de calcul al contribu iilor sociale individuale obligatorii, în cazul
persoanelor prev zute la art. 296^3 lit. a) i b), reprezint câ tigul brut realizat din activit i
dependente, în ar i în str in tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice
interna ionale la care România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1).
[...]
c) indemniza iile din activit i desf urate ca urmare a unei func ii alese în cadrul
persoanelor juridice f r scop patrimonial;
[...]
g) sumele primite dc reprezentan ii în adunarea general a ac ionarilor, în consiliul
de administra ie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i în
comisia de cenzori; „
- pct.4 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 ptivind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare: „Sumele
realizate de persoanele prev zute la art. 296^4 alin.(1) lit.g) din Codul fiscal intr în baza
de calcul al contribu iei individuale de asigur ri sociale, indiferent dac persoanele
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respective sunt din cadrul aceleia i societate i sau dinafar ei, indiferent dac sunt
pensionari sau angaja i cu contract individual de munc . „
- art. 296^18 alin.(1) din Legea nr.571/2003 prvind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare: „Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum
i entit ile prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a
vira lunar contribu iile de asigur ri sociale obligatorii."
- art. 296^18, alin. (3), lit. a^1) din Legea nr.571/2003: „ Cotele de contribu ii sociale
obligatorii sunt urm toarele:
- a) pentru contribu ia de asigur ri sociale*):
- a^1) 31.3% pentru condi ii normale de munc , din care 10,5% pentru contribu ia
individuala i 20,8% pentru contribu ia datorata de angajator;„
Prin urmare, pentru perioada verificata, echipa de inspec ie fiscala a stabilit o
diferen a suplimentar de plat plivind contribu ia individual de sociale re inut de la
asigura i în sum de x lei, pentru care s-au calculat major ri de întarziere/dobanzi în sum
de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei.
c) Contribu ia pentru asigur ri sociale de s n tate datorata de angajator,
reglementata conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul s n t ii, cu
modific rile si complet rile ulterioare. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile si complet rile ulterioare si Hot rârea de Guvern nr. 44/2004 privind Normele
Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
- art.258 alin.(1) i alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii, cu modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care î i desf oar activitatea asigura ii au
obliga ia sa calculeze si sa vireze la fond o contribu ie de 5,2%*) asupra fondului de salarii,
datorata pentru asigurarea s n t ii personalului din unitatea respectiva.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se în elege totalitatea
sumelor utilizate de o persoana fizica i juridica pentru plata drepturilor salariale sau
asimilate salariilor."
-art. 296^18, alin.(1) i alin.(3), lit. b^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
cu modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
b) pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate:
b^2) 5,2% pentru contribu ia datorat de angajator; „
Prin urmare, pentru perioada verificata, echipa de inspec ie fiscala a stabilit o
diferen a suplimentar de plata privind contribu ia pentru asigur ri sociale de s n tate
datorat de angajator în sum de X lei, pentru care s-au calculat major ri de
întârziere/dobânzi în suma de X lei i penalit i de întârziere în suma de X lei
d) Contribu ia pentru asigur ri sociale de s n tate re inut
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de la asigura i,

reglementat conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu
modific rile si complet rile ulterioare, Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare i Hot rârea de Guvern nr. 44/2004 privind Normele
Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
- art. 257, alin.(1) si alin.(2), lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii, cu modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz : "(1) Persoana
asigurata are obliga ia pla 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 lunara a persoanei asigurate se stabile te sub forma unei cote de
5,5%*), care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; "
- art.296^18, alin.(l) si alin.(3), lit. b^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
cu modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
b) pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate:
b^1) 5,5% pentru contribu ia individual ; „
Prin urmare, pentru perioada verificat , echipa de inspec ie fiscal a stabilit o
diferen suplimentar de plata privind contribu ia pentru asigur ri sociale de s n tate
re inut de la asigura i în sum de 21.686 lei, pentru care s-au calculat major ri de
întârziere/dobânzi în suma de 12.328 lei i penalit i de întârziere în sum de 3.253 lei.
e) Contribu ia pentru concedii si indemniza ii, reglementata prin O.U.G. nr.158/2005
privind concediile si indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate, cu modific rile i
complet rile ulterioare, Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile si
complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
- art.6 alin.(2) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile i indemniza iile de
asigur ri sociale de s n tate, cu modific rile si complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„Persoanele juridice sau fizice prev zute la art.5 lit. a) au obliga ia pl ii cotei de contribu ie
pentru concedii i indemniza ii de 0,85%, aplicat la fondul de salarii realizat, cu
respectarea prevederilor legisla iei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat,
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în sensul prezentei ordonan e de urgen , se în elege totalitatea sumelor utilizate de un
angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natur salarial **) „
- art. 296^18, alin.(1) i alin.(3), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile si complet rile ulterioare:
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
c) 0,85% pentru contribu ia pentru concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate;„
Prin urmare, pentru perioada verificat , echipa de inspec ie fiscal a stabilit o
diferen suplimentar de plata privind contribu ia pentru concedii i indemniza ii în sum
de X lei, pentru care s-au calculat major ri de întârziere/dobânzi în sum de X lei i
penalit i de întârziere în suma de X lei .
f) Contribu ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale,
reglementat prin Legea nr.200/2006, privind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare pentru plata crean elor salariale, cu complet rile si modific rile ulterioare, Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
- art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006, privind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare pentru plata crean elor salariale, cu complet rile si modific rile ulterioare, ce
men ioneaz :
„(1) Angajatorii au obliga ia de a pl ti lunar o contribu ie la Fondul de garantare în
cot de 0,25%, aplicat asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a
contribu iei individuale la bugetul asigur rilor pentru omaj realizate de salaria ii încadra i
cu contract individual de munc , potrivit legii. „
- art.4 lit.a) din Legea nr.200/2006, privind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare pentru plata crean elor salariale, cu complet rile i modific rile ulterioare, ce
men ioneaz :
”a) angajator - persoana fizic sau persoana juridic , cu excep ia institu iilor publice
definite conform Legii nr.500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile ulterioare, ce
poate s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc , în condi iile
prev zute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare."
- art.296^18 alin.(1) i alin.(3) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
f) 0,25% pentru contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale,
datorat de angajator. „
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Prin urmare, pentru perioada verificata, echipa de inspec ie fiscala a stabilit o
diferen suplimentar de plat privind contribu ia angajatorilor la Fondul de garantare
pentru plata crean elor salariale în sum de X lei pentru care s-au calculat major ri de
întârziere/dobânzi în suma de X lei i penalit i de întârziere în sum de X lei.
g) Contribu ia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata
de angajator, reglementata prin Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale, Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i
complet rile ulterioare i Hot rârea de Guvern nr. 44/2004 privind Normele Metodologice
de aplicare a Codului Fiscal.
Organele de inspec ie fiscal , în conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, au
reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice enumerate la punctul 1, ca fiind o
activitate dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator", precum i faptul c
indemniza iile lunare care beneficiaz persoanele fizice enumerate la punctul 2, reprezint
sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i sunt venituri asimilate
salariilor, fapt pentru care a recalculat contribu iile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.
Având în vedere cele mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c au fost înc lcate prevederile:
-art.5 alin.(1) lit.a) i lit.b) din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munc
i boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce
men ioneaz :
„(1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desf oar activit i pe baza unui contract individual de munc ,
indiferent de durata acestuia, precum i func ionarii publici;
b) persoanele care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite
în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la lit. a) „ .
- art.296^18 alin.(1) i alin.(3) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, ce men ioneaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
e) 0,15%-0,85% pentru contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale, diferen iat în func ie de clasa de risc, conform legii, datorat de angajator; „
Prin urmare, pentru perioada verificat , echipa de inspec ie fiscala a stabilit o
diferen suplimentar de plata privind contribu ia de asigurare pentru accidente de munca
i boli profesionale datorat de angajator in suma de X lei, pentru care s-au calculat
major ri de întârziere/dobânzi în sum de X lei i penalit i de întârziere în suma de XIei.
III. Luând în considerare constat rile organelor de inspec ie fiscal , motivele
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele
normative în vigoare în perioada verificat , invocate de contestatoare i de organele de
inspec ie fiscal , se re in urm toarele:
1. Referitor la suma de X lei reprezentând diferen e la bugetul asigur rilor
sociale,
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cauza supus solu ion rii Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice
Timi oara prin Serviciul de Solu ionare Contesta ii este dac organele de inspec ie
fiscal în mod legal au stabilit în sarcina contestatoarei suma total de X lei
reprezentând contribu ii sociale.
Verificarea s-a efectuat urmarea adresei nr.X/24.06.2014 emis de Inspectoratul
Teritorial de Munc x, prin care se precizeaz c CAR Pensionari Re i a folosea „munc
nedeclarat , adic prestarea de activit ii de c tre persoanele care nu erau angajate în
baza unor contracte individuale de munc prin care s se stabileasc salarii de încadrare
conform legisla iei muncii.”
În urma verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal au constatat c în cadrul
X pentru un num r de 8 persoane fizice (X, X, X, X, X, X, X, X) au fost încheiate conven ii
civile pân la data de 01.03.2014, ulterior de la aceast dat , urmare Procesului verbal de
control nr.X/12.02.2014 întocmit de c tre inspectorii de munc din cadrul ITM Xn au fost
încheiate contracte individuale de munc .
Din verificarea documentelor financiar-contabile, organele de inspec ie fiscal au
constatat c veniturile ob inute de ace tia îndeplinesc criteriile aferente veniturilor de
natura veniturilor din activit i dependente (venituri de natur salarial ) caracterizate
conform art.55 alin.(2), pct.67 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, prin:
- p r ile care intr în rela ia de munc , denumite în continuare angajator i angajat,
stabilesc de la început: felul activit ii, timpul de lucru i locul desf ur rii activit ii;
- partea care utilizeaz for a de munc pune la dispozi ia celeilalte p r i mijloacele
de munc , cum ar fi: spa ii cu înzestrare corespunz toare, îmbr c minte special , unelte
de munc i altele asemenea;
- persoana care activeaz contribuie numai cu presta ia fizic sau cu capacitatea ei
intelectual , nu i cu capitalul propriu;
- pl titorul de venituri de natur salarial suport cheltuielile de deplasare în
interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemniza ia de delegare-deta are în ar i
în str in tate, i alte cheltuieli de aceast natur , precum i indemniza ia de concediu de
odihn
i indemniza ia pentru incapacitate temporar de munc suportate de angajator
potrivit legii;
- persoana care activeaz lucreaz sub autoritatea unei alte persoane i este
obligat s respecte condi iile impuse de aceasta, conform legii.
Totodat , se re ine c prevederile art. 7 alin.(1) punctul 2 din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
„ (1) În în elesul prezentului cod, cu excep ia titlului VI, termenii i expresiile de mai
jos au urm toarele semnifica ii:
....
2. activitate dependent - orice activitate desf urat de o persoan fizic într-o
rela ie de angajare .
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderat ca activitate dependent dac
îndepline te cel pu in unul dintre urm toarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afl într-o rela ie de subordonare fa de pl titorul de
venit, respectiv organele de conducere ale pl titorului de venit, i respect condi iile de
munc impuse de acesta, cum ar fi: atribu iile ce îi revin i modul de îndeplinire a acestora,
locul desf ur rii activit ii, programul de lucru;
b) în prestarea activit ii, beneficiarul de venit folose te exclusiv baza material a
pl titorului de venit, respectiv spa ii cu înzestrare corespunz toare, echipament special de
lucru sau de protec ie, unelte de munc sau altele asemenea i contribuie cu presta ia
fizic sau cu capacitatea intelectual , nu i cu capitalul propriu;
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c) pl titorul de venit suport în interesul desf ur rii activit ii cheltuielile de
deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemniza ia de delegare-deta are în ar i
în str in tate, precum i alte cheltuieli de aceast natur ;
d) pl titorul de venit suport indemniza ia de concediu de odihn i indemniza ia
pentru incapacitate temporar de munc , în contul beneficiarului de venit.
2.2. În cazul reconsider rii unei activit i ca activitate dependent , impozitul pe venit
i contribu iile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate i virate, fiind
datorate solidar de c tre pl titorul i beneficiarul de venit. În acest caz se aplic regulile
de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara func iei de baz .”
Potrivit prevederilor art.1410, art.1412, art.1413 din Codului Civil, temeiul legal al
încheierii conven iilor/contractelor de prest ri servicii îl reprezint contractul de loca iune a
lucr rilor.
Totodat , prevederile art.1471 din Codul Civli precizeaz : „ Nimeni nu poate pune
în serviciul altuia lucr rile sale, decât pentru a întreprindere determinat sau un timp
m rginit.”
Având în vedere prevederile legale invocate se re ine c serviciul prestat trebuie s
fie determinat, executat printr-o singur presta ie sau timpul alocat realiz rii prest rii s fie
limitat.
Organele de inspec ie fiscal
au constatat c
încheierea contractelor
civile/contracte de prest ri servicii sunt posibile doar pentru activit i cu caracter ocazional
i nu pentru activit ii regulate, desf urate pe o perioad de timp nelimitat sau mai lung
decât cere presta ia respectiv .
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de inspec ie fiscal
au reconsiderat activitatea desf urat de persoanele fizice, ca fiind o activitate
dependent , o rela ie de angajare „angajat-angajator”, fapt pentru au recalculat cotribu iile
sociale datorate.
De asemenea, organele de inspec ie fiscal au constatat c în cadrul X un num r
de 5 persoane fizice (X, X, X, X, X, X, numite în Consiliul Director - membrii comisiei au
fost schimba i pe perioada verificat , respectiv în Comisia de Cenzori) beneficiaz lunar
de venituri (indemniza ii) conform proceselor verbale încheiate cu ocazia Adun rii
Generale anuale a X.
În urma verific rilor documentelor financiar contabile, organele de inspec ie fiscal
au constatat c veniturile (indemniza iile) lunare de care beneficiaz persoanele sus
men ionate reprezint sume primite pentru munca prestat în baza actului de numire i
sunt venituri asimilate salariilor, conform prevederilor art.55 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare: „(2) Regulile de
impunere proprii veniturilor din salarii se aplic
i urm toarelor tipuri de venituri,
considerate asimilate salariilor:
b) indemniza ii din activit i desf urate ca urmare a unei func ii alese în cadrul
persoanelor juridice f r scop patrimonial;”
coroborat cu prevederile pct.68 lit.a), lit.f), lit.h) i lit.i) din H.G. nr.44/2004 privind
Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare:
„68. Veniturile din salarii sau considerate 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:
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f) sumele primite de reprezentan ii în adunarea general a ac ionarilor, în consiliul
de administra ie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i în
comisia de cenzori;
h) indemniza iile, primele i alte asemenea sume acordate membrilor ale i ai unor
entit i, cum ar fi: organiza ii sindicale, organiza ii patronale, alte organiza ii
neguvernamentale, asocia ii de proprietari/chiria i i altele asemenea;
i) indemniza iile acordate ca urmare a particip rii în comisii, comitete, consilii i
altele asemenea, constituite conform legii;”
pentru care CAR Pensionari Re i a nu a calculat contribu iile sociale obligatorii.
Contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator în sum de X lei.
În fapt, X nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia la fondul de asigur ri
sociale datorat de angajator aferent veniturilor ob inute de persoanele fizice care nu pot
fi încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii civile, respectiv aferent
indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director i Comisiei de Cenzori.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, care
precizeaz :
Art.5
„(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desf oar activit i pe baza de contract individual de munc ;
II. persoanele care desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite în
cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza iei a coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la pct. I;”
Art.18
„(1) În sistemul public sunt contribuabili, dup caz:
b) angajatorii;
c) persoanele juridice la care î i desf oar activitatea asigura ii prev zu i la art. 5
alin. (1) pct.II i VI, asimilate în condi iile prezentei legi angajatorului;
(2) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale sunt diferen iate în func ie de condi iile
de munca normale, deosebite sau speciale.
(3) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale se aproba anual prin legea bugetului
asigur rilor sociale de stat; „
Art.21
„(1) Contribu ia de asigur ri sociale se datoreaz din momentul încadr rii în una
dintre situa iile prev zute la art.5 alin.(1) sau de la data încheierii contractului de
asigurare.”
Art.24
„(1) Baz lunar de calcul, la care angajatorul datoreaz contribu ia de asigur ri
sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigura ii prev zu i la
art. 5 alin. (1) pct.1 i 11, precum i veniturile brute lunare realizate de asigura ii prev zu i
la art. 5 alin.(1) pct. VI;”
De asemenea, prevederile punctului 15 din O.M.M.S.S. nr.340/2001 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
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pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare,
precizeaz : „15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prev zu i la art.18
alin.(1) din lege.
Sunt asimilate angajatorilor: organiza iile profesionale, sindicale, patronale,
partidele politice, organiza iile de pensionari i alte organiza ii i asocia ii, cu sau f r
personalitate juridic , în condi iile în care au personal care desf oar activit i pe baza
contract individual de munc sau de conven ie civil de prest ri de servicii."
Totodat , prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile
complet rile ulterioare, stipuleaz :

i

Art. 296^3
„Contribuabilii sistemelor de asigur ri sociale sunt, dup caz:
e) persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori, precum i entit ile
asimilate angajatorului, care au calitatea de pl titori de venituri din activit i dependente,
atât pe perioada în care persoanele prev zute la lit. a) i b) desf oar activitate, cât i pe
perioada în care acestea beneficiaz de concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate; „
Art. 296^5
"Baza de calcul al contribu iilor sociale datorate de angajatori, entit i asimilate
angajatorului i orice pl titor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor.
(1) În sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prev zu i la art.296^3 lit. e)
i g), baza lunar de calcul o reprezint suma câ tigurilor brute realizate de persoanele
prev zute la art. 296^3 lit.e) i lit.g), baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul
dintre num rul asiguratorilor pentru care angajatorul datoreaz contribu ie diferen iat în
func ie de condi iile de munc , din luna pentru care se calculeaz aceast contribu ie
datorat bugetului asigur rilor sociale de stat i valoarea corespunz toare a de 5 ori
câ tigul salarial mediu brut. „

Art. 296^18
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit.f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii,
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
a) pentru contribu ia de asigur ri sociale*):
a^1) 31,3% pentru condi ii normale de munc , din care 10,5% pentru contribu ia
individuala i 20,8% pentru contribu ia datorata de angajator; „
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul X, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.2009 01.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care X avea obliga ia calcul rii
contribu iei de asigur ri sociale datorat de angajator.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
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care X avea obliga ia de a calcula contribu ia la fondul de asigur ri sociale datorat de
angajator.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia la fondul de asigur ri sociale datorat de angajator în
sum de X lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de cerere va fi respins ca
neîntemeiat .
X lei.

Contribu ia individual de asigur ri sociale re inut de la asigura i în sum de

În fapt, X nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia la fondul de asigur ri
sociale re inut de la asigura i aferent veniturilor ob inute de persoanele fizice care nu pot
fi încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii civile, respectiv aferent
indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director i Comisiei de Cenzori.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, care
precizeaz :
Art.5
„(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desf oar activit i pe baza de contract individual de munc ;
II. persoanele care desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite în
cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza iei coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la pct. I;”
Art.21
“(1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una
dintre situatiile prevazute la art.5 alin.(1) sau de la data incheierii contractului de asigurare
sociala.
(2) Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti
la art. 5 alin.(1) pct.I si II, iar cota contributiei individuale de asigurari sociale se stabileste
prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*).”
coroborat cu prevederile pct.18 din Ordinul nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi
de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
„18. Baza lunar de calcul al contribu iei individuale de asigur ri sociale o constituie
venitul brut realizat lunar de c tre asigura ii care se reg sesc în situa iile de la art.5 alin.(1)
pct.I i II din lege.”
De asemenea, prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, stipuleaz :
Art. 296^3
„Contribuabilii sistemelor de asigur ri sociale sunt, dup caz:
a) persoanele fizice rezidente care realizeaz venituri din desf urarea unor
activit i în baza unui contract individual de munc , a unui raport de serviciu sau a unui
statut special prev zut de lege, atât pe perioada în care desf oar activitate, cât i pe
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perioada în care beneficiaz de concedii medicale i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate, precum i cele care realizeaz venituri de natura celor prev zute la art. 55 alin.
(2);”
Art. 296^4
„(1) Baza lunar de calcul al contribu iilor sociale individuale obligatorii, în cazul
persoanelor prev zute la art. 296^3 lit. a) i b), reprezint câ tigul brut realizat din activit i
dependente, în ar i în str in tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice
interna ionale la care România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1).
[...]
c) indemniza iile din activit i desf urate ca urmare a unei func ii alese în cadrul
persoanelor juridice f r scop patrimonial;
[...]
g) sumele primite de reprezentan ii în adunarea general a ac ionarilor, în consiliul
de administra ie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, precum i în
comisia de cenzori;”
Art. 296^18
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit.f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii,
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
a) pentru contribu ia de asigur ri sociale*):
a^1) 31,3% pentru condi ii normale de munc , din care 10,5% pentru contribu ia
individuala i 20,8% pentru contribu ia datorata de angajator; „
coroborat cu prevederile pct.4 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, care
precizeaz :
„4. Sumele realizate de persoanele prev zute la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul
fiscal intr în baza de calcul al contribu iei individuale de asigur ri sociale, indiferent dac
persoanele respective sunt din cadrul aceleia i societ i sau dinafara ei, indiferent dac
sunt pensionari sau angaja i cu contract individual de munc .”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul X, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.200901.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care X avea obliga ia calcul rii
contribu iei de asigur ri sociale re inut de la asigura i.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care X avea obliga ia de a calcula contribu ia la fondul de asigur ri sociale re inut de la
asigura i.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia individual de asigur ri sociale re inut de la asigura i în
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sum de X lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de cerere va fi respins ca
neîntemeiat .
lei.

Contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator în sum de X

În fapt, X nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia de asigur ri de s n tate
datorat de angajator aferent veniturilor ob inute de persoanele fizice care nu pot fi
încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii civile, respectiv aferent
indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director i Comisiei de Cenzori.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
Art. 258
“(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obliga ia s
calculeze i s vireze la fond contribu ia stabilit de lege datorat pentru asigurarea
s n t ii personalului din unitatea respectiv .
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se întelege totalitatea
sumelor utilizate de o persoan fizic
i juridic pentru plata drepturilor salariale sau
asimilate salariilor.”
De asemenea, prevederile art. 296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
b) pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate:
b^2) 5,2% pentru contribu ia datorat de angajator;”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul X, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.200901.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care X avea obliga ia calcul rii
contribu iei pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care x avea obliga ia de a calcula contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de
angajator.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator, în
sum de X lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de cerere va fi respins ca
neîntemeiat .
lei.

Contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i în sum de X
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În fapt, X nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia pentru asigur ri de
s n tate re inut de la asigura i aferent indemniza iilor pl tite membilor Consiliului
Director i Comisiei de Cenzori.
Organele de inspec ie fiscal precizeat c X a re inut i declarat contribu ia pentru
asigur ri sociale de s n tate re inut de la asigura i în cot de 5,5 %.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
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) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de
5,5%*), care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;”
De asemenea, prevederile art. 296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
b) pentru contribu ia de asigur ri sociale de s n tate:
b^1) 5,5% pentru contribu ia individual ;”
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care X avea obliga ia de a calcula contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la
asigura i.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i, în
sum de X lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de cerere va fi respins ca
neîntemeiat .
Contribu ia pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice
în sum de x lei.
În fapt, x nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia pentru concedii i
indemniza ii de la persoane juridice sau fizice aferent veniturilor ob inute de persoanele
fizice care nu pot fi încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii civile,
respectiv aferent indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director
i Comisiei de
Cenzori.
În drept, sunt incidente prevederile OUG nr.58/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care stipuleaz :
Art.6
“(2) Persoanele juridice sau fizice prev zute la art. 5 lit. a) au obliga ia pl ii cotei de
contribu ie pentru concedii i indemniza ii de 0,85%, aplicat la fondul de salarii realizat,
cu respectarea prevederilor legisla iei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii
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realizat, în sensul prezentei ordonan e de urgen , se în elege totalitatea sumelor utilizate
de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natur salarial **).
De asemenea, prevederile art.296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
Art. 296^18
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
[...]
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
[...]
c) 0,85% pentru contribu ia pentru concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de
s n tate;”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul x, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.200901.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care x avea obliga ia calcul rii
contribu iei pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care x avea obliga ia de a calcula contribu ia pentru concedii i indemniza ii de la
persoane juridice sau fizice.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice sau
fizice, în sum de x lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de cerere va fi
respins ca neîntemeiat .
Contribu ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean elor
salariale în sum de x lei.
În fapt, x nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia angajatorilor la fondul de
garantare pentru plata crean elor salariale aferent veniturilor ob inute de persoanele fizice
care nu pot fi încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii civile, respectiv
aferent indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director i Comisiei de Cenzori.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.200/2006 privind constituirea
utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean elor salariale, care stipuleaz :

i

Art. 4
“În sensul prevederilor prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele
semnifica ii:
a) angajator - persoana fizic sau persoana juridic , cu excep ia institu iilor publice
definite conform Legii nr.500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile
ulterioare, i Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i
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complet rile ulterioare, ce poate s angajeze for de munc pe baz de contract
individual de munc , în condi iile prev zute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modific rile i complet rile ulterioare;”
Art. 7
“Angajatorii au obliga ia de a pl ti lunar o contribu ie la Fondul de garantare în cota
prev zut de lege, aplicat asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul
al acestei contribu ii, realizate de salaria ii încadra i cu contract individual de munc ,
potrivit legii, inclusiv de salaria ii care cumuleaz pensia cu salariul, în condi iile legii*).”
De asemenea, prevederile art.296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
Art. 296^18
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
[...]
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
[...]
f) 0,25% pentru contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale,
datorat de angajator.”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul x, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.200901.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care x avea obliga ia calcul rii
contribu iei angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care x avea obliga ia de a calcula contribu ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru
plata crean elor salariale.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata
crean elor salariale în sum de 959 lei, fapt pentru care contesta ia pentru acest cap t de
cerere va fi respins ca neîntemeiat .
Contribu ia de asigurare pentru accidente de munc
datorat de angajator în sum de x lei.

i boli profesionale

În fapt, x nu a calculat, eviden iat i nu a virat contribu ia de asigurare pentru
accidente de munc i boli profesionale datorat de angajator aferent veniturilor ob inute
de persoanele fizice care nu pot fi încadrate s desf oare activit i în baza unor conven ii
civile, respectiv aferent indemniza iilor pl tite membilor Consiliului Director i Comisiei de
Cenzori.
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În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munc
i boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare, care
stipuleaz :
Art.5
“(1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desf oar activit i pe baza unui contract individual de munc ,
indiferent de durata acestuia, precum i func ionarii publici;
b) persoanele care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite în
cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului, precum i
membrii cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei me te ug re ti, ale c ror drepturi i
obliga ii sunt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu ale persoanelor prev zute la lit. a);”
De asemenea, prevederile art.296^18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precizeaz :
Art. 296^18
„(1) Persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator, precum i entit ile
prev zute la art. 296^3 lit. f) i g) au obliga ia de a calcula, de a re ine i de a vira lunar
contribu iile de asigur ri sociale obligatorii.
[...]
(3) Cotele de contribu ii sociale obligatorii sunt urm toarele:
[...]
e) 0,15% - 0,85% pentru contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale, diferen iat în func ie de clasa de risc, conform legii, datorat de angajator;”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c cele 8 persoane
fizice care desf oar activit i în cadrul x, nu au fost înregistrate din punct de vedere
fiscal ca persoane fizice independente, iar modul de desf urare a activit ii îndepline te
criteriile prev zute de lege pentru a fi calificat drept activitate dependent .
În consecin , în mod legal organele de inspec ie fiscal au stabilit c veniturile
realizate de cele 8 persoane fizice în baza conven iilor civile, în perioada 01.01.200901.03.2014, se încadreaz în categoria veniturilor din activit i dependente îmbr când
forma veniturilor de natur salarial , motiv pentru care x avea obliga ia calcul rii
contribu iei de asigurare pentru accidente de munc
i boli profesionale datorat de
angajator.
Totodat , se re ine c indemniza iile primite de cele 5 persoane fizice numite în
Consiliului Director, respectiv în Comisia de Cenzor sunt venituri asimilate salariilor, la
care x avea obliga ia de a calcula contribu ia contribu ia de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale datorat de angajator.
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal în
mod legal au calculat contribu ia contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i
boli profesionale datorat de angajator în sum de x lei, fapt pentru care contesta ia pentru
acest cap t de cerere va fi respins ca neîntemeiat .
În ceea ce prive te prevederile legale la care face referire contestatoarea în
contesta ia formulat , respectiv art.296^21 alin.(2) i art.296^23 alin.(4) din Legea
nr.571/2003 privind Codil fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, nu pot fi re inute
în solu ionarea favorabil a cauzei, deoarece acestea nu fac obiectul cauzei:
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Art. 296^21 Contribuabili
„(1) Urm toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii i
la cel de asigur ri sociale de s n tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice
interna ionale la care România este parte, dup caz:
a) întreprinz torii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desf oare activit i
economice;
d) persoanele care realizeaz venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual , la
care impozitul pe venit se determin pe baza datelor din eviden a contabil în partid
simpl ;
f) persoanele care realizeaz venituri, în regim de re inere la surs a impozitului pe
venit, din activit i de natura celor prev zute la art. 52 alin. (1) i din asocierile f r
personalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e);
g) persoanele care realizeaz venituri din activit ile agricole prev zute la art. 71 lit.
a) - c);
h) persoanele care realizeaz venituri, în regim de re inere la surs a impozitului pe
venit, din activit ile agricole prev zute la art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform art. 6 alin.
(1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III i V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii
de asigur ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum i cele care au
calitatea de pensionari nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale pentru veniturile
ob inute ca urmare a încadr rii în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. (1).
Art.296 ^23
(4) Persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice alte
venituri din desf urarea unei activit i dependente, venituri din pensii i venituri sub forma
indemniza iilor de omaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în
sisteme proprii de asigur ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au
obliga ia asigur rii în sistemul public de pensii, precum i persoanele care au calitatea de
pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribu ia de asigur ri sociale pentru
veniturile ob inute ca urmare a încadr rii în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la
art. 296^21 alin. (1).
Referitor la excep ia neretroactivit ii în timp a prevederilor art. 296^18 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv c în mod eronat a fost re inut ca temei de drept
înc lcat, pentru perioada 01.11.2009-01.01.2011, aceasta nu poate fi re inut în
solu ionarea favorabil a cauzei, deoarece organele de inspec ie fiscal atât în Decizia de
impunere contestat , cât i în Raportul de inspec ie fiscal , au specificat pentru fiecare
contribu ie temeiul legal (actele normative) aplicabil, iar din anexa 1 a raportului de
inspec ie fiscal rezult respectarea reglement rilor referitoare la nivelul procentual a
obliga iilor fiscale.
2. Referitor la accesoriile în sum total de x lei.
cauza supus solu ion rii Direc iei Regionale Generale a Finan elor Publice
Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii, este dac x datoreaz aceste
accesoriile în condi iile în care s-a retinut ca fiind datorate debitele reprezentand
contribu ii sociale în sum de x lei, iar pe de alt parte, contestatoarea nu a depus
documente sau situa ii din care s
rezulte c
s-au calculat eronat
dobânzile/majorarile i penalita ile de întarziere contestate.
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În fapt, pentru diferen ele suplimentare stabilite în sum total de x lei
reprezentând contribu ii sociale, organele de inspec ie fiscal au calculat accesorii în sum
total de x lei, dup cum urmeaz :
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei de asigur ri sociale datorat de angajator:
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei individuale de asigur ri sociale re inut de la asigura i;
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator;
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i;
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei de asigurare pentru accidente de munc
i boli profesionale datorat de
angajator;
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de xlei aferente
contribu iilor pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice;
- major ri în sum de x lei i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente
contribu iei angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale.
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :
Art. 119
“Dispozi ii generale privind major ri de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de plat ,
se datoreaz dup acest termen major ri de întârziere.”
Art. 120
“Major ri de întârziere
(1) Major rile de întârziere se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate,
inclusiv.”
Începând cu data de 28 aprilie 2010, art.119 a fost modificat de pct.9 art.I din
Ordonan ei de Urgen nr. 39 din 21 aprilie 2010, astfel:
Art. 119
“Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de plat ,
se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de întârziere.”
Art. 120
“(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.”
Art. 120^1
“(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o penalitate de întârziere
datorat pentru neachitarea la scaden a obliga iilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalit ii de întârziere se stabile te astfel:
a) dac stingerea se realizeaz în primele 30 de zile de la scaden , nu se datoreaz
i nu se calculeaz penalit i de întârziere pentru obliga iile fiscale principale stinse;
34

b) dac stingerea se realizeaz în urm toarele 60 de zile, nivelul penalit ii de
întârziere este de 5% din obliga iile fiscale principale stinse;
c) dup împlinirea termenului prev zut la lit. b), nivelul penalit ii de întârziere este de
15% din obliga iile fiscale principale r mase nestinse.
(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.”
Începând cu data de 3 iunie 2013 alin.(1) al art.120 a fost modificat de pct.1 al art.I
din Ordonan a de Urgen nr. 50 din 29 mai 2013, astfel:
Art. 120
“(1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei fiscale ca
urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la scaden
i se calculeaz
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.”
Art. 120^1
“(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea obliga iilor de
plat la scaden
i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Dispozi iile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunz tor.
(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.
(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.”
Potrivit prevederile legale se re ine c pentru neplata la termen a obliga iilor fiscale
se datoreaz major ri de întârziere începând cu ziua urm toare scaden ei obliga iei
datorate i pân la data stingerii acesteia. Totodat , se re ine faptul c plata cu întârziere
a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o penalitate de întârziere datorat pentru
neachitarea la scaden a obliga iilor fiscale principale.
Avand în vedere cele re inute anterior prin prezenta decizie, potrivit c rora
contestatoarea datoreaza contribu iile sociale stabilite de c tre organele de inspectie
fiscal , rezult c acesta datoreaz i accesoriile aferente, în virtutea principiului de drept
“accesoriul urmeaz principalul”, motiv pentru care contestatia urmeaz a fi respinsa ca
neîntemeiat i pentru acest capat de cerere.
Cu privire la motiva ia contestatoarei potrivit c reia penalit ile se pot calcula doar
pentru neplata obliga ilor fiscale principale a c ror scaden
este dup data de
01.07.2010, se re ine c punctul 9 al art.I din OUG nr.39/2010 pentru modificarea i
completarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , stipuleaz c pentru
neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz
dup acest termen dobânzi i penalit i de întârziere, nu numai pentru debitele a c ror
scaden este ulterioar intr rii în vigoare a ordonan ei.
Mai mult, art.II alin.(2) din OUG nr.39/2010, stipuleaz :
“(2) Pentru crean ele fiscale care au scaden a anterior intr rii în vigoare a prezentei
ordonan e de urgen , începând cu data intr rii în vigoare a acesteia se datoreaz dobânzi
i penalit i de întârziere. În acest caz, termenele în func ie de care se stabile te nivelul
penalit ii de întârziere prev zute la art.120^1 încep s curg de la data intr rii în vigoare
a prezentei ordonan e de urgen .”
3. Referitor la contestarea Procesului verbal nr. x/24.06.2014,
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cauza supus solu ion rii Direc iei Regionale Generale a Finan elor Publice
Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii se poate investi cu solu ionarea
cauzei, în condi iile în care procesul verbal nu are caracterul unui titlu de crean .
În fapt, organele de inspec ie fiscal au efectuat un control inopinat în vederea
solu ion rii peti iei nr.x/26.05.2014 înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor
Publice Timi oara - Inspec ie Fiscal sub nr.x/27.05.2014, respectiv la A.J.F.P. Cara Severin - Inspec ie Fiscal sub nr.x/30.05.2014, finalizat prin încheierea Procesului verbal
nr.x/24.06.2014.
În drept, art.85 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
republicat, cu modific rile si complet rile ulterioare, prevede:

fiscal ,

Art. 85
“(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.”
Totodat , la art.107.1 lit.a) din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat,
se prevede c ” “107.1. Titlul de crean este actul prin care, potrivit legii, se stabile te i se
individualizeaz obliga ia de plat privind crean ele fiscale, întocmit de organele
competente sau de alte persoane îndrept ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere emis de organele competente, potrivit legii;”
La art.97 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, se stipuleaz :
“Proceduri i metode de control fiscal
(1) În realizarea atribu iilor, inspec ia fiscal poate aplica urm toarele proceduri de
control:
a) controlul inopinat, care const în activitatea de verificare faptic i documentar ,
în principal, ca urmare a unei sesiz ri cu privire la existen a unor fapte de înc lcare a
legisla iei fiscale, f r anun area în prealabil a contribuabilului;
b) controlul încruci at, care const în verificarea documentelor i opera iunilor
impozabile ale contribuabilului, în corela ie cu cele de inute de alte persoane; controlul
încruci at poate fi i inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau încruci at se încheie proces-verbal.”
Art. 109
“(1) Rezultatul inspec iei fiscale se consemneaz , în scris, într-un raport de inspec ie
fiscal , în care se prezint constat rile inspec iei fiscale din punct de vedere faptic i legal.
(2) Raportul de inspec ie fiscal se întocme te la finalizarea inspec iei fiscale i
cuprinde toate constat rile în leg tur cu perioadele i obliga iile fiscale verificate. În cazul
în care contribuabilul i-a exercitat dreptul prev zut la art.107 alin.(4), raportul de inspec ie
fiscal cuprinde i opinia organului de inspec ie fiscal , motivat în drept i în fapt, cu
privire la acest punct de vedere.
(3) Raportul de inspec ie fiscal st la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferen e de obliga ii fiscale aferente perioadelor
verificate;”
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Totodat , conform Instruc iunilor de completare i utilizare a formularului „Proces verbal”, din anexa nr.5.b la O.M.F.P. nr.1.304/2004 privind modelul i con inutul
formularelor i documentelor utilizate în activitatea de inspec ie fiscal , se stipuleaz :
„ Procesul verbal reprezint actul de control care se întocme te de c tre organele
de inspec ie fiscala numai în cazul controlului inopinat, încruci at, în cazul efectu rii, în
condi iile legii, a unei cercet ri la fa a locului art.55 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata) sau pentru consemnarea unor fapte, în
timpul inspec iei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infrac iuni.
Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.”
[...]
Constat rile organelor de inspec ie fiscal rezultate în urma unei ac iuni de control
inopinat, încruci at sau de cercetare la fata locului se pot finaliza cu propunerea, de a se
programa efectuarea unei inspec ii fiscale par iale sau generale la contribuabilul care a
f cut obiectul controlului.”
De asemenea, în anexa nr.5.a la O.M.F.P. nr.1304/2004 privind con inutul
formularului „proces-verbal” se precizeaz : „*1) Se va întocmi numai în cazul controlului
inopinat, încrucisat i pentru constatarea unor situa ii faptice existente la un moment dat
(art. 55). Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexeaz la Raportul de
inspec ie fiscal .”
Având în vedere dispozi iile legale sus men ionate, rezult c în materia impunerii,
legiuitorul a prev zut prin Codul de procedur fiscal , republicat, în mod expres i limitativ,
o anumit categorie de acte administrative fiscale/titluri de crean prin care se stabilesc
obliga ii bugetare suplimentare. Potrivit prevederilor legale invocate, respectiv art.85 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, re inem c doar declara ia fiscal i decizia de impunere constituie
titluri de crean prin care se stabilesc obliga ii de plat în sarcina contribuabililor.
În cazul în spe , se re ine c , Procesul verbal nr.x/24.06.2014 încheiat de
organele de inspec ie fiscal în urma controlului inopinat la x are caracter de act
premerg tor, constat rile sale fiind valorificate prin raport de inspec ie fiscal , care va sta
la baza emiterii deciziei de impunere prin care s se individualizeze eventualele obliga ii
fiscale suplimentare fa de cele declarate de contribuabil i care poate fi contestat.
Prin urmare, neavând natura juridic a unui act administrativ fiscal, ci a unui act
premerg tor unui act administrativ fiscal, procesul verbal nu stabile te potrivit legii, niciun
raport fiscal între contribuabilul controlat i bugetul de stat în sensul dispozi iilor art.21 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, de aceea nu este susceptibil de a fi contestat în conformitate cu
prevederile titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, motiv pentru care contesta ia formulat de x
împotriva Procesului verbal nr.x/24.06.2014 urmeaz a fi respins ca inadmisibil .
Pentru considerentele re inute în con inutul deciziei, în baza art.216 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, în baza referatului nr.
se:
DECIDE
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1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de x împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal
pentru persoane juridice nr. x/08.08.2014 emis în baza constat rilor din Raportul de
inspec ie fiscal nr. x/08.08.2014, pentru suma de x lei reprezentând:
- x lei - contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator;
- x lei - accesorii aferente contribu iei de asigur ri sociale datorate de
angajator;
- x lei - contribu ia individual de asigur ri sociale re inut de la asigura i;
- x lei - accesorii aferente contribu iei individuale de asigur ri sociale
re inute de la asigura i;
- x lei - contribu ia pentru asigur ri de s n tate datorat de angajator;
- x lei - accesorii aferente contribu iei pentru asigur ri de s n tate datorat
de angajator;
- x lei - contribu ia pentru asigur ri de s n tate re inut de la asigura i;
- x lei - accesorii aferente contribu iei pentru asigur ri de s n tate re inut
de la asigura i;
- x lei - contribu ia de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale datorat de angajator;
x lei - accesorii aferente contribu iei de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale datorat de angajator;
- x lei - contribu ia pentru concedii i indemniza ii de la persoane juridice
sau fizice;
- x lei - accesorii aferente contribu iei pentru concedii i indemniza ii de la
persoane juridice sau fizice;
x lei - contribu ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
crean elor salariale;
x lei - accesorii aferente contribu iei angajatorului la fondul de garantare
pentru plata crean elor salariale.
2. Respingerea ca inadmisibil a contesta iei formulat de x împotriva Procesului
verbal nr.x/24.06.2014 întocmit de organele de inspec ie fiscal din cadrul Serviciului de
Inspec ie Fiscal 3.
Prezenta decizie se comunic la :
-x
- A.J.F.P. x - Inspec ie Fiscal
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat
potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
x
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