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             Decizia nr.85 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 
  
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de societatea comercial� X. 
           Societatea comercial� X contest� DECIZIA DE IMPUNERE 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
emis� de Activitatea de control financiar fiscal, privind: 
- CAS angajator stabilit suplimentar 
-  dobânzi aferente  
-  penalit��i aferente  
-  dobânzi aferente debite restante 
-  penalit��i aferente debite restante 
- CAS asigura�i restant 
-  dobânzi aferente  
-  penalit��i aferente  
- Fond accidente �i boli profesionale 
-  dobânzi aferente 
-  penalit��i aferente     
           Contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal prev�zut de art.177 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
  
       I. Prin contesta�ia formulat�, societatea comercial� X, sus�ine 
urm�toarele:                                        
        Organele de inspec�ie consider� c� societatea se face vinovat� de 
acordarea indemniza�iei de concediu pentru cre�terea copilului unei 
persoane care nu îndepline�te condi�iile necesare. 
        Societatea a depus la Casa jude�ean� de Pensii cererea personal� a 
numitei Y pentru acordarea indemniza�iei pentru cre�terea copilului 
împreun� cu declara�iile nominale. 
         Acordarea indemniza�iei de cre�tere a copilului numitei Y a fost decis� 
de Casa de Pensii, aceasta virând în contul societ��ii banii necesari 
acord�rii indemniza�iei. 
        Concluzionând, contestatorul acceptând c� ace�ti bani au fost acorda�i 
eronat �i c� ace�tia trebuie recupera�i, solicit� ca restituirea lor s� se fac� 
pe m�sura recuper�rii acestora de la persoana în cauz�, men�ionând c� s-a 
adus la cuno�tin�a numitei Y faptul c� nu mai beneficiaz� de indemniza�ia 
pentru cre�terea copilului �i c� trebuie s� returneze sumele încasate.          
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 II. Organele de control din cadrul Activit��ii de control 
financiar fiscal, au consemnat urm�toarele:   
       Referitor Ia obliga�iile c�tre bugetul asigur�rilor sociale                         
    a) CAS angajator 
        In urma inspec�iei fiscale s-a constatat ca agentul economic nu a 
constituit corect contributia de asigurari sociale de stat pentru lunile iunie 
2004 - mai 2005 stabilindu-se un debit suplimentar rezultat ca urmare a 
diminuarii obligatiei de plat� Ia contributia datorata de angajator cu 
indemnizatia acordata necuvenit unei persoane aflate in concediu de 
cresterea copilului care nu avea stagiul de cotizare de cel putin 10 luni in 
ultimele 12 luni.  
          Debitul stabilit suplimentar rezulta din nerespectarea Legii nr. 
19/2000, art.98, alin.4, modificata �i completata cu OUG nr.9/2003 �i Legea 
nr.577/2003. 
        Pentru neplata acestui debit, s-au calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.  
        Pentru nevirarea la termenul legal a obligatiilor aferente perioadei 
01.09.2001 - 31.05.2005, s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere.  
b) CAS asigura�i 
        Pentru nevirarea la termenul legal a obliga�iilor aferente perioadei 
01.09.2001 - 31.05.2005, s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere.  
    c) Contribu�ia de accidente �i boli profesionale 
        Pentru nevirarea la termenul legal a obliga�iilor aferente perioadei 
01.01.2003 - 31.05.2005, s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere.   
       
    III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�,documentele  existente la 
dosar, se re�in urm�toarele: 
       1. Referitor la CAS angajator, cauza  supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea contestatoare datoreaz� CAS-ul, în condi�iile în care 
angajata societ��ii aflat� în concediul de cre�tere a copilului a încasat 
sume necuvenite cu titlu de presta�ii de asigur�ri sociale, respectiv 
indemniza�ia pentru cre�terea copilului.  
          In fapt, societatea contestatoare a acordat unei angajate aflat� în 
concediu pentru cre�terea copilului �i care nu avea stagiul de cotizare de 
cel pu�in 10 luni în ultimele 12 luni, indemniza�ie pentru cre�terea copilului. 
         Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de 
asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
     “ CAP.5 Alte drepturi de asigur�ri sociale 
    ART.98 (1) Asigura�ii sistemului public au dreptul, în afar� de 
pensie, la: 
    …d) concediu �i indemniza�ie pentru cre�terea copilului;… 
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  (4) Beneficiaz� de drepturile prev�zute la alin.(1) lit.d) asigura�ii 
sistemului public care au realizat, în condi�iile art.37 �i/sau în una sau 
mai multe dintre situa�iile prev�zute la art.38, un stagiu de cotizare de 
cel pu�in 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei na�terii copilului.” 
         Societatea contestatoare sus�ine faptul c�, acordarea indemniza�iei 
pentru cre�terea copilului a fost decis� de Casa de pensii, aceasta virând în 
contul firmei banii necesari acord�rii indemniza�iei. 
          Aceast� sus�inere nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, întrucât, In drept, Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
      “ CAP.10  Dispozi�ii finale 
ART.187 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de presta�ii de 
asigur�ri sociale se recupereaz� de la beneficiari în termenul de 
prescrip�ie de 3 ani. 
     (2) În cazul presta�iilor de asigur�ri sociale, altele decât pensiile, 
recuperarea sumelor prev�zute la alin.(1) se efectueaz� de c�tre 
angajator sau, dup� caz, de institu�ia care efectueaz� plata drepturilor 
de asigur�ri sociale. 
    (3) Casele teritoriale de pensii recupereaz� sumele pl�tite necuvenit 
de la pl�titorii prev�zu�i la alin.(2). 
    (4) Sumele pl�tite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de 
pensii se recupereaz� de la beneficiari în baza deciziei casei 
respective, care constituie titlu executoriu. Sumele r�mase 
nerecuperate de pe urma beneficiarilor deceda�i nu se mai urm�resc.” 

 Ca urmare, se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru acest 
capitol. 
       2. Referitor la dobânzile �i penalit��ile aferente obliga�iei fiscale 
stabilit� suplimentar, dobânzile �i penalit��ile aferente obliga�iilor 
fiscale constituite �i virate cu întârziere, cauza  supus� solu�ion�rii 
este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
se pronun�a asupra acestei sume în condi�iile în care contestatorul nu 
aduce nici un fel de argumente. 

In fapt, organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi �i penalit��i 
de întârziere în sarcina societ��ii, ca urmare a acod�rii unei angajate  aflat� 
în concediul pentru cre�terea copilului, de sume necuvenite cu titlu de 
presta�ii de asigur�ri sociale, respectiv indemniza�ie pentru cre�terea 
copilului �i a constat�rii nevir�rii la termenul legal a obliga�iilor fiscale. 

Impotriva acestor  constat�ri societatea nu aduce nci un fel de 
argumente. 
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In drept, se va face aplicarea prevederilor art.176 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
conform c�rora: 
      “ (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
     [...] 
   c) motivele de fapt �i de drept;”, 
elemente pe care trebuie s� le cuprind� contesta�ia fiind obligatorii sub 
sanc�iunile prev�zute de lege, organele de solu�ionare neputându-se 
substitui contestatorului cu privire la motiva�iile pentru care aceasta în�elege 
s� conteste suma stabilit� la control. 

Ca urmare, se va respinge contesta�ia ca neargumentat� pentru 
acest capitol. 
          Referitor la solicitarea contestatorului, ca restituirea CAS angajator 
s� se fac� pe m�sura recuper�rii acestora de la persoana în cauz�, aceasta 
nu poate fi re�inut�, având în vedere faptul c�, legisla�ia actual� nu mai 
prevede înlesniri la plata obliga�iilor bugetare.  
 
                            Pe cale de consecin��, în temeiul prevederilor art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
 
                                                   DECIDE:        
  
1. Respingerea contesta�iei formulat� de societatea comercial� X ca 

neîntemeiat� pentru CAS angajator. 
2. Respingerea contesta�iei formulat� de societatea comercial� X ca 

neargumentat� pentru dobânzile �i penalit��ile aferente obliga�iei 
fiscale stabilit� suplimentar, dobânzile �i penalit��ile aferente 
obliga�iilor fiscale constituite �i virate cu întârziere 

  
 
               
 
 
 
 


