
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

SATU MARE

 D E C I Z I A     Nr.  65.622/12.11.2007
        privind modul de solutionare a contestatiei nr  65.622/02.10.2007                     

                         formulata de  SC   X   SRL  

   I. Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata prin contestatia
nr   31448/11.04.2007  formulata de  SC  X   SRL  cu sediul in loc........., str..... ,  nr. 68/A
jud. Satu Mare , CF   ...........
              SC ................  SRL ,  formuleaza contestatie impotriva  Deciziei de impunere nr  
134/31.08.2007 intocmita in baza  Raportului de inspectie fiscala  inregistrat la D.G.F.P. Satu
Mare sub nr. 60.123/31.08.2007 de  AFP Contribuabili Mijlocii ,  prin care se stabilesc
obligatii suplimentare de plata contestate in suma de  ............... lei reprezentand:

- ...........  Lei  diferenta suplimentara CASS datorata de angajat
- ...........  Lei dobanzi intarziere aferente
care petenta solicita anularea acestora.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art.207 din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala . 

Constatand in speta intrunirea dispozitilor prevazute la art. 206 din OG  nr. 92/2003,
privind Codul de procedura fiscala , D.G.F.P. Satu Mare este investita  sa se pronunte asupra
contestatiei formulata   de   SC   X     SRL.

In motivarea contestatiei , petenta aduce urmatoarele argumente:
Din luna noembrie 2005, petenta  pentru anumite  activitati de prestari servicii,

respectiv  citire repartitoare consum energie electrica, a incheiat conventii civile cu diferite
persoane fizice.

Petenta considera ca nu datoreaza asigurari sociale de sanatate  datorate de angajat,
deoarece nu se incadreaza in prevederile art. 51 al (1)  din OUG nr. 150/2002, apreciind ca
persoanele cu care s-au incheiat conventii civile in baza art. 942 din Codul  Civil nu au
calitatea de persoana salariata, prin urmare nu datoreaza asigurari sociale de sanatate.

De asemenea petenta invoca si prevederile urmatoarelor articole:
-  art. 2 alin 2 ,  din OUG 150/2002 potrivit caru-ia “ persoanele juridice   ...au

obligatia de a plati contributia  de 7 % raportata la fondul de salarii realizat, iar ... prin fond
de salarii realizat se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata
drepturilor salariale sau de natura salariala. Persoanele cu care petenta a incheiat conventia
nu sant salariati.

- art. 8 din OUG nr. 150/2002 deoarece persoanele  cu care petenta a incheiat
conventii civile  nu erau angajate cu contract individual  de munca nu se incadreaza in
prevederile acestui articol.

-  Din analiza Raportului de inspectie fiscala se retin urmatoarele:
Referitor la pct. 13 (b) din RIF
Constituirea si virarea contributiei   pentru sanatate
b) fondul asigurarilor sociale de sanatate  datorat de angajat.
In perioada 01.11.2005 - 30.06.2007 petenta a incheiat conventii civile  in baza art.

942-947 din Codul Civil pentru citire repartitoare consum energie termica.
Sumele acordate in baza acestor contracte  sunt de ............ lei pentru anul 2005, si

..............lei pentru anul 2006 , ............... lei pentru anul 2007



Pentru sumele achitate petenta retine si vireaza impozit pe venit, neretinand si
nevirand contributia lunara de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurat.

In baza art. 151 alin. 2 lit (e)  din OUG 150/2002, respectiv art. 257 alin ...lit e din
Legea nr. 93/2006  organul de inspectie fiscala  recalculeaza contributia de asigurari sociale
de sanatate , stabilind diferenta suplimentara in suma de .............. lei.

II  Luand in considerare constatarile organului de control, referatul cu
propuneri de solutionare, motivele invocate de contestatoare, documentele existente la
dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare la data efectuarii verificarii
se retin urmatoarele:

In drept sant aplicabile prevederile  prevederile cu art. 51 alin (2)   OUG 150/2002
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, care prevede
ca:

“ Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub
forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
    a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se
supun impozitului pe venit;
    b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care
exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfăşoare
activităţi independente, dar nu mai puţin de un salariu de baza
minim brut pe ţara, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se
calculează contribuţia.
    c) veniturilor din agricultura şi silvicultura, stabilite
potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au
calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
    d) indemnizaţiilor de şomaj şi alocaţiilor de sprijin;
    e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din
dividende şi dobânzi şi altor venituri care se supun impozitului pe
venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor
prevăzute la lit. a)-d).”

Aratam ca potrivit ORDIN nr. 221/04.11.2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de
asigurări sociale de sănătate,art.14  publicat in MO nr.
1.064/28.2005 prin sintagma alte venituri care se supun impozitului
pe venit prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se înţelege următoarele venituri impozabile:
    a) veniturile obţinute din jocuri de noroc;
    b) veniturile sub formă de câştiguri din transferul dreptului de
proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale;
    c) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
    d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de
agent, comision sau mandat comercial;
    e) venituri din activităţi desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
    f) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică,
judiciară şi extrajudiciară;
    g) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o
persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu
generează o persoană juridică.

In fap petenta nu: calculeaza, evidentiaza si vireaza contribuţia
băneasca lunara pentru asigurările de sănătate, pentru angajatii in baza  
convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.



Avand in vedere prevederile legale de mai sus consideram ca organul de inspectie
fiscala a procedat corect recalculand  contributia de asigurari de sanatate datorata de angajatii
in baza  convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, stabilind
debitul suplimentar in ce priveste contributia asigurat la fondul asigurarilor de sanatate, in
suma de  .................. lei, motiv pentru care contestatia va fi respinsa.

III. Pe considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art 216 alin (1)  lit.
(a)  din OG nr.92/2003, cu modificarile si complectarile ulterioare, se

    D E C I D E 

Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de  ............... lei 
reprezentand:

- ...........  lei  diferenta suplimentara contributie asigurari sociale de
           sanatate datorata de angajat
- ..........  lei dobanzi intarziere aferente

Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca  de contencios
administrativ competenta potrivit legii, respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni
de la data comunicarii.

      DIRECTOR  EXECUTIV


