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DECIZIA NR. 127 emis� de DGFP ...  în anul 2010 
 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, prin 
adresa nr. … / 2010, asupra contesta�iei formulat� de X, cu sediul în ..., 
str. …, nr. …, jude�ul ..., având codul unic de înregistrare fiscal� …, 
reprezentat prin dl. T.I., în calitate de pre�edinte al Consiliului de 
Administra�ie, împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�.  
 
           Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând:   
... lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                      sociale datorat� de angajator; 
... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la  
                      asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                      asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                       asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la  
                      asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru      
                      asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                      pentru �omaj datorat� de angajator; 
    ... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut�  
                      de la asigura�i; 
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                      asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
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  ... lei – contribu�ia pentru concedii �i  indemniza�ii de la 
                      persoane juridice sau fizice;  
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia pentru concedii 
                      �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice; 
    ... lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
                      pentru plata crean�elor sociale; 
    ...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei angajatorilor  
                      pentru Fondul de garantare pentru plata crean�elor  
                      sociale; 
    ...lei – contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i  
                       boli profesionale datorat� de angajator;  
...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
                      pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
                      de angajator;  
... lei – impozitului pe veniturile din salarii; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
                      din salarii; 
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� c�tre petent� cu recomandata nr. … 
/ 2010, primit� de petent� în data de …2010, potrivit confirm�rii de 
primire anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de X la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..., fiind înregistrat� sub nr. … / 2010. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ia formulat�, X solicit� anularea 
deciziei de impunere, ar�tând urm�toarele:  

           Petenta arat� c� începând cu anul 2007 au fost încheiate 
conven�ii civile cu sportivii,  între  X   în  calitate de comitent �i sportivul 
în calitate de prepus. 
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            În baza acestor conven�ii civile angajatorul a calculat re�ineri �i 
v�rsat contribu�ie pentru asigur�rile sociale de s�n�tate datorate de 
angajator �i asigura�i, precum �i impozitul pe venit în procent de 16%. 
           Totodat� asocia�ia a acordat prime de joc antrenorilor �i  
juc�torilor la care nu s-au calculat �i v�rsat contribu�ii la buget pentru 
sumele mai mici de … lei/premiu. 
   Petenta sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat, 
f�r� a ar�ta o prevedere legal� în acest sens, c� aceste conven�ii 
civile sunt asimilate contractelor de munc� încheiate în baza Codului 
Muncii, iar veniturile realizate sunt de natura salarial�. 
           Nu s-a �inut seama de faptul c� Asocia�ia X a prezentat 
documente din care a rezultat c� aceste conven�ii civile s-au încheiat în 
baza Legii educa�iei fizice  �i  sportului nr. 69/2003. 
          Petenta consider� c� în cazul X ... nu sunt aplicabile prevederile 
art. 55 din Codul Fiscal, argumentând punctul de vedere, dup� cum 
urmeaz�: 
a) Legea 69 / 2003, legea educa�iei fizice �i sportului con�ine dispozi�ii 
derogatorii de la Codul Muncii. De men�ionat c� art.1 al. 2 din Legea 53 
/ 2003(Codul Muncii) prevede c� aceasta se aplic� �i raporturilor de 
munc� reglementate prin legi speciale, numai în m�sura în care 
acestea nu con�in dispozi�ii specifice derogatorii.             
            Ori Legea 69/2003 con�ine asemenea dispozi�ii constând  în: 
- sportivul profesionist este cel care, pentru practicarea sportului 
respectiv, are licen�a de sportiv profesionist �i încheie cu o structur� 
sportiv� , în form� scris�, un contract individual de munc� sau o 
conven�ie civila în condi�iile legii ( art. 14 al. 2 din Legea 69/2003). 
- condi�iile generale legale pentru încheierea unei conven�ii civile se 
reg�sesc în Codul Civil. 
b) Conven�iile civile încheiate cu sportivii au la baza prevederile 
Codului Civil �i nu pot fi considerate contracte individuale de munc�, 
asa cum au f�cut organele fiscale, din urm�toarele motive: 
-prevederile art. 948, 962, 965, 969 �i 973 din Codul Civil 
reglementeaz� condi�iile esen�iale pentru validitatea unei conven�ii 
,precum �i efectul dintre p�r�ile contractante;  
           Obiectul este acela la care p�r�ile s-au obligat �i obliga�iile sunt 
prev�zute în conven�iile scrise. De men�ionat c� efectul conven�iilor se 
raporteaz� numai la p�r�ile contractante. 
    c) Pe lâng� faptul c� organele de inspec�ie fiscal� au calculat la 
veniturile realizate de conven�iile civile contribu�ii ca la contractele 
individuale de munc�, au f�cut acela�i lucru �i pentru veniturile 
realizate din premii, f�r� a �ine seama de prevederile art.77 alin.1 �i 
alin.4 din Codul Fiscal, dispozi�ii imperative. 
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           Astfel în alin.1 se prevede c� « veniturile sub forma de premii se 
impun, prin re�inerea la surs�, cu o cota de 16% aplicat� asupra 
venitului net realizat din fiecare premiu ». În alin. 4 se arat� c� « Nu 
sunt impozabile veniturile ob�inute din premii...în bani...sub valoarea 
sumei de neimpozabile stabilit� în sum� de …lei si realizat� de 
contribuabil pentru fiecare premiu », petenta ar�tând c� a eviden�iat �i 
v�rsat impozit pentru veniturile din premii care au dep��it … lei. 
           Petenta sus�ine c� organele fiscale au ar�tat în raportul de 
inspec�ie fiscal� c� X ... nu a respectat prevederile art. 41, 43 �i 57 din 
Codul Fiscal, în sensul ca impozitul de 16% se aplica, atât veniturilor 
din salarii definite conf. art. 55, cât �i celor realizate din premii, cu toate 
c� veniturile realizate în baza conven�iilor civile nu pot fi luate în calcul 
ca salarii, iar premiile de pân� la … lei / premiu, nu sunt impozabile. 
            În concluzie, petenta arat� c�: 
      a) X  a încheiat contracte individuale de munc� cu personalul 
administrativ calculând, re�inând �i declarând obliga�iile fiscale  
aferente salariilor, pentru care organele de inspec�ie fiscal� nu au 
constatat nereguli �i nu au modificat baza impozabil�. 
      b) Cu sportivii s-au încheiat conven�ii civile în baza Legii educa�iei 
fizice �i sportului nr. 69 / 2003,  întrucât ace�tia au licen�a de sportivi 
profesioni�ti �i veniturile lor depind de performan�a profesional� �i nu 
de a realiza diferite activit��i într-un timp limitat. 
       c) Organele de inspec�ie fiscal�, în mod netemeinic �i nelegal, au 
considerat veniturile realizate în baza acestor conven�ii, ca venituri din 
salarii, �i au calculat obliga�ii fiscale aferente salariilor.  
       d) De asemenea s-au calculat obliga�ii fiscale cu privire la 
veniturile din premiile pân� la ... lei/premiu, de�i acestea nu sunt 
impozabile. 
       e) La discu�ia final�,  reprezentan�ii asocia�iei au invocat 
prevederile art. 75 �i 77 din Codul Fiscal, îns� nu s-a men�ionat nici un 
punct de vedere de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
       f) Organele de inspec�ie fiscal� au considerat veniturile ob�inute în 
baza Contractelor civile, cât �i veniturile din prime, ca fiind de natur� 
salarial�. Astfel au fost centralizate veniturile nete primite de fiecare 
persoan�, în baza c�rora au fost întocmite state de plat� 
determinându-se veniturile brute la care s-au calculat obliga�ii fiscale. 
      g) Între obliga�iile fiscale suplimentare s-au determinat �i CAS 
angaja�i (de�i sportivii nu au avut aceasta calitate), s�n�tate asigura�i 
(din sumele aferente veniturilor din conven�ii au fost calculate �i 
v�rsate), somaj asigura�i, concedii �i indemniza�ii. 
            În condi�iile în care, conven�iile civile au efect numai între p�r�ile 
contractante, nu exist� o baz� legal� ca aceste venituri s� fie 
considerate salarii (exist� doar interpretarea organelor de inspec�ie 
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fiscal�), se pune problema temeiului legal, de a recupera sumele 
respective de la sportivi. 
           Conven�iile civile nu s-au încheiat unilateral, ci cu acordul 
ambelor p�r�i. Angajatorul s-a obligat prin conven�iile scrise s� re�in� �i 
s� vireze impozitul prev�zut de lege pentru venitul realizat de prepus. 
În plus a re�inut �i contribu�ia la asigur�rile de s�n�tate asigura�i. 
          Petenta solicita ca dup� reanalizarea raportului de inspec�ie 
fiscal� s� se dispun� exonerarea X  de la plata sumei de ... lei 
reprezentând obliga�ii fiscale suplimentare �i obliga�ii fiscale accesorii. 
           
        II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../2010 care a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. .../2010 , 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal�, au constatat urm�toarele: 
 
           Începând cu anul 2007, au fost încheiate Contracte Civile cu 
sportivii, între X ... în calitate de comitent �i sportivul în calitate de 
prepus. 
           Organele de inspec�ie fiscal� au fost extras din con�inutul 
Contractelor Civile urm�toarele:  
Obiectul contractului 
-activitatea/lucrarea care urmeaz� s� fie prestat� - Efectuarea de 
antrenamente 2 ore/zi �i participarea la meciuri oficiale care însumeaz� 
40 ore/lun�; 
-remunera�ia brut�/net� stabilit� pentru presta�ie…lei; 
-data efectu�rii pl��ii remunera�iei - Prima tran�� la începerea noului 
campionat; iar urm�toarele tran�e conform regulamentului de ordine 
interioar� a clubului. 
Drepturile �i obliga�iile p�r�ilor 
Comitentul se oblig�: 
-s�-l remunereze pe prepus pentru rezultatul muncii sale; 
-s� creeze prepusului condi�ii corespunz�toare de munc�; 
-s� re�in� �i s� vireze impozitul prev�zut de lege pentru venitul realizat 
de prepus. 
Prepusul se oblig�: 
-s� presteze activitatea în condi�iile �i de calitatea cerute de comitent; 
-s� respecte secretul �i regulile disciplinare stabilite de comitent pentru 
salaria�ii s�i. 
Durata contractului civil 
Durata determinat� (… -…) ,  timp de lucru 2 ore/zi. 
Modificarea contractului civil 
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Modificarea oric�rei clauze a contractului civil se poate face prin 
în�elegere între p�r�i, convenit� în scris, prin act adi�ional. 
Încetarea contractului civil 
Prezentul contract civil înceteaz�: 
Prin acordul scris al p�r�ilor; 
Din ini�iativa temeinic motivat� a uneia din p�r�i, cu preaviz de 15 zile 
lucr�toare. 
          Pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal� au prezentat 
situa�ia veniturilor nete �i brute �i a obliga�iilor aferente calculate, a�a 
cum au fost ele eviden�iate pe statele de plat� �i tabelele nominale 
întocmite, astfel: 
     1. În baza Contractelor Civile, X ... a întocmit „Stat contracte juc�tori 
2007" care cuprinde urm�toarele: 
-... lei - venituri brute acordate (reg�site în eviden�a contabil� în luna 
decembrie 2007 asupra contului 621.2 „Cheltuieli cu colaboratorii"); 
-  ... lei - s�n�tate asigura�i 
-  … lei - impozit pe venituri 
-… lei - rest de plat� 
          La veniturile brute în sum� de ... lei, contribuabilul a calculat �i 
contribu�ia angajatorului pentru asigur�rile sociale de s�n�tate în 
sum� de … lei. 
     2. Deasemenea au fost acordate în luna …2007 prime de joc pentru 
care a fost întocmit „Stat de plat� pe luna … anul 2007 - Angaja�i cu 
prest�ri servicii". 
           Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c� Statul de plat� 
cuprinde urm�toarele: 
-… lei - venituri brute (prime) acordate 
-  … lei - s�n�tate asigura�i 
-  … lei - CAS asigura�i 
-… lei - impozit pe venituri 
-… lei - rest de plat� 
    3. Pentru arbitrii delega�i de c�tre Federa�ia Român� de Fotbal, X ... 
a încheiat Conven�ii Civile, a pl�tit acestora venituri brute în sum� de 
… lei (reg�site în eviden�a contabil� asupra contului 621 „Cheltuieli cu 
colaboratorii") �i a calculat, re�inut �i declarat la Bugetul de Stat 
impozit pe venit în sum� de … lei �i contribu�ia la asigur�rile 
sociale de s�n�tate în sum� de … lei; nu a fost modificat� baz� 
impozabil� pentru aceste venituri în timpul inspec�iei fiscale. 
     4. Pentru Contractele individuale de munc�, X ... a întocmit State de 
plat�, a acordat salarii brute în sum� total� de … lei, pentru care a 
calculat, re�inut, �i declarat la Bugetul General Consolidat al Statului 
urm�toarele: 
-… lei - CAS angajator 
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-… lei - CAS angaja�i 
-   … lei - Accidente �i boli profesionale 
-… lei - S�n�tate angajator 
-… lei - S�n�tate angaja�i 
-   … lei - Concedii �i indemniza�ii  
-  … lei - �omaj angajator  
-   … lei - �omaj angaja�i  
-     … lei - Fond de garantare 
-… lei - Impozit pe veniturile din salarii 
Nu a fost modificat� baz� impozabil� pentru aceste venituri în 
timpul inspec�iei fiscale. 
       5. În completarea acestor venituri, X ... a acordat prime de joc 
antrenorilor �i juc�torilor, a�a cum reiese din tabelele nominale �i 
situa�ia centralizatoare a acestora, în sum� total� de … lei, fiind 
înregistrate în eviden�a contabil� asupra contului 622 „Cheltuieli privind 
comisioanele �i onorariile". Aceste prime nu au fost cuprinse în baza 
de impozitare, suma de …lei fiind net� �i nu s-au calculat, nu s-au 
re�inut �i nu s-au achitat contribu�ii la Bugetul General Consolidat al 
Statului. 
          Pentru anul 2008, organele de inspec�ie fiscal� au prezentat 
situa�ia veniturilor nete �i brute �i a obliga�iilor aferente calculate, a�a 
cum au fost ele eviden�iate pe statele de plat� �i tabelele nominale 
întocmite, astfel:  
       1. În baza Contractelor Civile, X ... a întocmit „State de plat� 
contracte juc�tori" care cuprind urm�toarele sume cumulate anual: 
-… lei - venituri brute acordate 
-  … lei - s�n�tate asigura�i 
-  … lei - impozit pe venituri 
-… lei - rest de plat� 
         La veniturile brute în sum� de … lei, contribuabilul a calculat   �i  
contribu�ia angajatorului pentru asigur�rile sociale de s�n�tate în 
sum� de … lei. 
       2. Pentru arbitrii delega�i de c�tre Federa�ia Român� de Fotbal, X 
... a încheiat Conven�ii Civile, a pl�tit acestora venituri brute în sum� de 
… lei (reg�site în eviden�a contabil� asupra contului 621 „Cheltuieli cu 
colaboratorii" �i a calculat, re�inut �i declarat la Bugetul de Stat, 
impozit pe venit, în sum� de … lei �i contribu�ia la asigur�rile 
sociale de s�n�tate, în sum� de … lei.  Nu a fost modificat� baz� 
impozabil� pentru aceste venituri în timpul inspec�iei fiscale. 
       3. Pentru Contactele Individuale de Munc�, X ... a întocmit State 
de plat�, a acordat salarii brute în sum� total� de … lei, pentru care 
a calculat, re�inut, �i declarat la Bugetul Consolidat al Statului 
urm�toarele: 
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-… lei - CAS angajator 
-  … lei - CAS angaja�i 
-     … lei - Accidente �i boli profesionale 
-  … lei - S�n�tate angajator 
-  … lei - S�n�tate angaja�i 
-     … lei - Concedii �i indemniza�ii  
-    … lei - �omaj angajator 
-     … lei - �omaj angaja�i  
-     … lei - Fond de garantare 
-  … lei - Impozit pe veniturile din salarii 
           Nu a fost modificat� baz� impozabil� pentru aceste venituri 
în timpul inspec�iei fiscale. 
       4. În completarea acestor venituri, X ... a acordat prime de joc 
antrenorilor �i juc�torilor, a�a cum reiese din tabelele nominale �i 
situa�ia centralizatoare a acestora,  în sum� total� de … lei, fiind 
înregistrate în eviden�a contabil� asupra contului 622 „Cheltuieli privind 
comisioanele �i onorariile". 
Aceste prime nu au fost cuprinse în baza de impozitare, suma de … lei 
fiind net� �i nu s-au calculat, nu s-au re�inut �i nu s-au achitat 
contribu�ii la Bugetul General Consolidat al Statului. 
            Urmare a celor prezentate, inspectorii fiscali au precizat c� 
încheierea conven�iilor civile pentru prestarea unor activit��i se 
realizeaz� numai cu respectarea condi�iilor universal valabile care stau 
la baza încheierii oric�rei conven�ii, respectiv: 
- realizarea activit��ii s� fie cu caracter ocazional, întâmpl�tor, 
conjunctural �i uneori, urgent; dar activitatea propriu-zis� a sportivilor 
nu are caracter ocazional, aceast� activitate presupunând stagii de 
preg�tire, antrenament, participare la competi�ii, a�a cum este ea 
definit� în Legea educa�iei fizice �i sportului nr. 69 / 2000; 
- activitatea respectiv� s� nu fie înscris� în obiectul de activitate al 
unit��ii �i nici prev�zut� a se realiza prin posturile cuprinse în statul de 
func�ii al unit��ii; dar conform Actului constitutiv, X ... are ca �i principal 
scop �i obiect de activitate .„practicarea sportului de performan�� �i 
amator la urm�toarele sec�ii pe ramura de sport: Baschet, Fotbal, 
Handbal, Tenis, Tenis de mas�, Judo, Volei, organizarea de concursuri 
sportive, organizarea de întâlniri sportive, organizarea de tabere 
sportive �i excursii cu caracter sportiv �i de agrement. 
- obiectul conven�iei civile const� într-un raport juridic de « a da » sau 
de « a face» ceva, f�r� a se specifica perioada, timpul de munca ; ori 
în con�inutul conven�iilor civile încheiate de asocia�ie cu sportivi sunt 
specificate: perioada �i detalii legate de timpul de munc� conform 
Regulamentului intern. 
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           Rezult� c� activitatea prestat� de persoanele cu care X ... a 
încheiat contracte civile, respectiv sportivi, este o activitate 
dependent�, veniturile din aceast� activitate fiind venituri de natur� 
salariala, în conformitate cu prevederile art.55 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct.67 
din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Codului 
fiscal. 
            În conformitate cu prevederile art. 11, alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 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 unui 
tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. 
            Fa�� de cele prezentate, având în vedere prevederile legale 
men�ionate mai sus, precum �i ale art.10 din Legea Nr. 53/2003 Codul 
muncii, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la retratarea 
veniturilor ob�inute din Contracte Civile �i încadrarea acestora la 
venituri de natur� salariat�, venituri la care au fost ad�ugate �i primele 
acordate, acestea fiind deasemenea venituri de natur� salarial�. 
            Astfel, pentru cele dou� tipuri de venituri, în timpul inspec�iei 
fiscale a fost modificat� baza impozabil�, modul de calcul utilizat a fost 
men�inerea sumele nete ridicate de fiecare persoan� ca baz� de 
referin�� privind recalcularea veniturilor brute. 
            În acest sens au fost întocmite de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� State de plat� pentru fiecare lun� având ca scop determinarea 
corect� a venitului brut pentru fiecare persoan�. 
        Referitor la modul de determinare, eviden�iere, declarare �i 
virare a impozitul pe venitul din salarii �i asimilate salariilor, 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat veniturile ob�inute în baza 
Contractelor civile, cât �i veniturile din prime, ca fiind de natur� 
salarial�, stabilind impozit pe veniturile din salarii suplimentar în sum� 
total� de ... lei, aferent c�ruia au fost calculate major�ri de întârziere în 
sum� total� de ... lei. 
        Referitor la modul de determinare, înregistrare �i declarare a 
contribu�iilor c�tre bugetul de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� suplimentar� cu titlu 
de contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator în 
sum� de ... lei, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la 
asigura�i în sum� de ... lei, aferent c�rora au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei, respectiv ... lei. 
           Referitor la modul de determinare, înregistrare �i declarare 
a contribu�iilor c�tre bugetul de asigur�ri sociale de stat, organele 
de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� suplimentar� cu titlu de 
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contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de ... lei, 
contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în 
sum� de ... lei, aferent c�rora au fost calculate major�ri de întârziere în 
sum� de ... lei, respectiv ... lei. 
       Referitor la modul de determinare, inregistrare, declarare �i 
virare a contribu�iei angajatorului la fondul pentru accidente de 
munca �i boli profesionale organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o 
diferen�� suplimentar� cu titlu de contribu�ia de asigurare pentru 
accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator în sum� 
de ...lei, aferent c�reia au fost calculate major�ri de întârziere în sum� 
de … lei. 
        Referitor la modul de determinare, inregistrare, declarare �i 
virare a contribu�iilor la bugetul asigur�rilor pentru �omaj, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� suplimentar� cu titlu 
de contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator în sum� 
de ... lei, contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la 
asigura�i în sum� de ... lei, aferent c�rora au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei, respectiv ... lei. 
       Referitor la modul de determinare, inregistrare, declarare �i 
virare a contribu�iei pentru concedii �i  indemniza�ii de la  
persoane juridice sau fizice, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o 
diferen�� suplimentar� cu titlu de contribu�ia pentru concedii �i  
indemniza�ii de la  persoane juridice sau fizice în sum� de ... lei, 
aferent c�reia au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de ... lei. 
       Referitor la modul de determinare, inregistrare, declarare �i 
virare a contribu�iei angajatorilor pentru Fondul de garantare 
pentru plata crean�elor sociale, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit o diferen�� suplimentar� cu titlu de contribu�ia angajatorilor 
pentru Fondul de garantare pentru plata crean�elor sociale în sum� de 
... lei, aferent c�reia au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de 
...lei. 
 
          III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�în 
urm�toarele: 
 
            X are sediul ..., strada …, nr. …, jude�ul ..., având codul unic de 
înregistrare fiscal� …, reprezentata prin dl. T.I., în calitate de 
pre�edinte al Consiliului de Administra�ie. 
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           Perioada supus� verific�rii: …2006 – …2008. 
 
          III.1. Referitor la suma de … lei reprezentând: 
... lei – impozitul pe veniturile din salarii; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe  
                      veniturile din salarii, 
cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� stabilirea naturii veniturilor 
ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile 
încheiate cu clubul sportiv, respectiv dac� acestea reprezint� 
venituri de natur� salarial� în condi�iile în care veniturile nu sunt 
ob�inute în baza unor contracte de munc�. 
 
           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� activitatea 
prestat� de persoanele cu care asocia�ia a încheiat conven�ii civile, 
este o activitate dependent�, iar veniturile ob�inute din aceast� 
activitate sunt, în conformitate cu prevederile art.55 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal �i pct.67 din Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004, venituri de natur� salarial�. În consecin�� a fost stabilit 
suplimentar un impozit pe salarii în sum� de ... lei, aferent c�ruia au 
fost calculate major�ri de întârziere în cuantum de ... lei. 
           În drept, pân� la intrarea în vigoare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 205 / 2005 pentru modificarea Legii educa�iei fizice �i 
sportului nr. 69 / 2000 textul art.14 alin.3 din Legea educa�iei fizice �i 
sportului nr.69/2000 avea urm�torul con�inut: 
 „(3) Sportivii profesioni�ti sunt cei care, pentru practicarea 
sportului respectiv, încheie, în condi�iile legii, cu cluburile la care 
sunt legitima�i un contract individual de munc� pe durat� 
determinat� �i care ob�in licen�a de sportiv profesionist” 
 
           Odat� cu intrarea în vigoare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 205 / 2005 pentru modificarea Legii educa�iei fizice �i 
sportului nr. 69 / 2000, aprobat� prin Legea nr. 124 / 2006, la art.14 
alin.2 se prevede: 
 „2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea 
sportului respectiv îndepline�te urm�toarele condi�ii: 
a) are licen�a de sportiv profesionist; 
b) încheie cu o structur� sportiv�, în form� scris�, un contract 
individual de munc� sau o conven�ie civil� în condi�iile legii.” 
 
            De altfel, la alin.3) din acela�i act normative se prevede : 
 „3) Sportivului profesionist, care a încheiat cu o structur� 
sportiv� o 
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conven�ie civil�, i se asigur�, la cerere, participarea �i plata 
contribu�iei la un sistem de pensii, public �i/sau privat, în 
condi�iile legii”, 
 
iar la alin.4) se precizeaz� : 
 „(4) Licen�a de sportiv profesionist se ob�ine în conformitate cu 
procedurile prev�zute în statutele �i în regulamentele federa�iilor 
sportive na�ionale.” 
 
          Rezult� c� pân� la data de ...2005 sportivii profesioni�ti aveau 
obliga�ia s� încheie cu cluburile sportive numai contracte individuale 
de munc� pe durat� determinat�. 
          Începând cu data de ...2006, prin modificarea adus� de 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 205 / 2000 legii educa�iei fizice 
�i sportului, s-a dat posibilitatea sportivului profesionist s� opteze între 
încheierea cu structura sportiv� a unui contract individual de munc�, 
supus legisla�iei muncii, sau a unei conven�ii civile, precum �i 
posibilitatea de a beneficia la cerere de sistemul de asigur�ri sociale 
de stat. 
           Aceasta, întrucât pân� la ...2005 sportivii profesioni�ti beneficiau 
de sistemul asigur�rii sociale urmare naturii salariale a veniturilor 
ob�inute în baza contractelor de munc�. 
           În ceea ce prive�te drepturile �i obliga�iile sportivului 
profesionist, potrivit art.14 alin.7) din Legea educa�iei fizice �i sportului 
nr.69/2000: 
„sunt cele prev�zute în statutele �i în regulamentele federa�iilor 
sportive na�ionale, precum �i în contractele sau conven�iile, dup� 
caz, încheiate între p�r�i”. 
 
           În lipsa unor prevederi speciale în cuprinsul Legii nr.53/2003 
privind Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
referitoare la conven�iile civile, normele aplicabile în aceast� materie 
r�mân cele ale Codului civil prev�zute la Titlul III "Despre contracte sau 
conven�ii", unde la art.948 se precizeaz� : 
„Condi�iile esen�iale pentru validitatea unei conven�ii sunt: 
1.capacitatea de a contracta; 
2.consim��mântul valabil al p�r�ii ce se oblig�; 
3.un obiect determinat; 
4.o cauz� licit�”. 
             
           Mai mult decât atât, având în vedere c� prin Codul civil sau prin 
o alt� lege special� nu se reglementeaz� condi�iile pe care trebuie s� 
le îndeplineasc� conven�ia civil� pentru a se putea face deosebire fa�� 
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de contractul individual de munc� reglementat de Codul muncii, rezult� 
c� orice contract care poart� denumirea de conven�ie �i care se 
încheie între cluburi �i sportivii profesioni�ti în condi�iile Legii nr. 69 / 
2000, modificat� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 205 / 
2005 este o conven�ie civil� a�a cum se prevede la Titlul III "Despre 
contracte sau conven�ii" din Codul civil. 
           De asemenea, se re�ine c� nici Legea nr.69/2000, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare nu cuprinde prevederi referitoare 
la clauzele pe care trebuie s� le con�in� conven�ia civil� încheiat� de 
sportivul profesionist cu structura sportiv�, spre deosebire de contractul 
individual de munc� al c�rui model cadru este aprobat prin Ordinul 
ministrului muncii �i solidarit��ii sociale nr. 64 / 2003, cu modific�rile 
ulterioare, �i care trebuie s� cuprind� în mod obligatoriu elementele 
prev�zute în modelul cadru aprobat. 
           Având în vedere c� potrivit art.982 din Codul civil: 
„Toate clauzele conven�iilor civile se interpreteaz� unele prin 
altele,  dându-se fiec�reia în�elesul ce rezult� din actul întreg”, 
 
 iar potrivit art.977 din acela�i cod: 
„Interpretarea contractelor se face dup� inten�ia comun� a pârtilor 
contractante, iar nu dup� sensul literal al termenilor”,  
 
precum �i faptul c� sportivul profesionist este de�in�tor al unei licen�e, 
din punct de vedere fiscal veniturile ob�inute de sportivii profesioni�ti în 
baza conven�iilor civile încheiate cu structurile sportive în condi�iile 
Legii nr. 69 / 2000, astfel cum a fost modificat� prin Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 205 / 2005 nu pot fi asimilate veniturilor din 
salarii definite de art.55 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare ca fiind acele venituri: 
„…în bani �i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce 
desf��oar� o activitate în baza unui contract individual de munc� 
sau a unui statut special prev�zut de lege”. 
            
          Se re�ine c� Legea nr. 69 / 2000, astfel cum a fost modificat� 
prin OUG nr. 205 / 2005, are caracterul unei norme speciale fa�� de 
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, republicat�, care constituie 
dreptul comun în materie, iar potrivit principiului de drept potrivit c�ruia: 
„specialia generalibus derogant” - legea special� derog� de la 
general - rezult� c� prevederea de la art.14(3) derog� de la legea 
general�, reprezentând o dispozi�ie de natur� a reglementa limitele 
aplic�rii acesteia. 
           Potrivit doctrinei, se re�ine c� legea special�, fie anterioar�, fie 
ulterioar� sau concomitent� cu cea general� se aplic� în primul rând, 
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are preferin�� fa�� de legea general� �i exclude aplicarea acesteia cu 
privire la tot ceea ce reglementeaz� în mod expres. 
          Concluzionând, se re�ine c� legea general� se va aplica în 
completarea celei speciale pentru tot ceea ce aceasta nu prevede 
expres, ca derogare. 
           Prin urmare, dac� norma general� se aplic� în toate cazurile �i 
în orice materie, normele speciale sunt aplicabile numai într-o anumit� 
materie, potrivit voin�ei legiuitorului. 
           Se re�ine c� norma special�, în m�sura în care tace, se 
completeaz� cu norma general�, norma special� derogând numai sub 
unele aspecte fa�� de dreptul comun. 
          Având în vedere cele de mai sus se desprinde concluzia c� 
prevederile OUG nr. 205 / 2005 se constituie într-o norm� derogatorie 
cu privire la forma de desf��urare a activit��ii de c�tre sportivii 
profesioni�ti �i participarea acestora la sistemul de pensii care se 
aplic� prioritar, având preferin�� fa�� de legea general�. 
          Conven�iile civile încheiate în baza Codului civil între sportivii 
profesioni�ti care de�in acest statut în condi�iile legii sportului �i 
cluburile sportive nu sunt de natur� s� genereze un raport de munc� �i 
implicit o rela�ie angajat-angajator. 
         În condi�iile în care sportivul profesionist ar opta pentru 
încheierea unui contract individual de munc� cu structura sportiv�, 
egalitatea juridic� dintre p�r�i ar înceta, din acel moment una dintre 
p�r�i s-ar afla în subordonarea celeilalte, în timp ce conven�iile civile 
încheiate în baza Codului civil între sportiv �i cluburile sportive, nu sunt 
de natur� s� genereze un raport de munc� �i implicit o rela�ie angajat - 
angajator. 
           A�adar, având în vedere cele de mai sus, conven�iile civile 
încheiate în baza Codului civil între sportivii profesioni�ti �i cluburile 
sportive dup� intrarea în vigoare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 205 / 2005 pentru modificarea art.14 din Legea nr. 69 / 2000, nu 
sunt de natur� s� genereze un raport de munc� �i implicit o rela�ie 
angajat angajator. 
          În spe��, sunt incidente prevederile art.46 alin.(1) din Legea nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
se prevede : 
„(1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile 
comerciale, veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi 
de proprietate intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, inclusiv din activit��i adiacente”, 
 
iar conform alin.(3) al articolului mai sus invocat: 
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„Constituie venituri din profesii libere veniturile ob�inute din 
exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor 
financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor 
profesii reglementate, desf��urate în mod independent, în 
condi�iile legii.” 
           
          De asemenea, în cauz� sunt incidente �i prevederile pct.23 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora : 
„Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile ob�inute 
din prest�ri de servicii cu caracter profesional, desf��urate în 
mod individual sau în diverse forme de asociere, în domeniile 
�tiin�ific, literar, artistic, educativ �i altele, de c�tre: medici, 
avoca�i, notari publici, executori judec�tore�ti, exper�i tehnici �i 
contabili, contabili autoriza�i, consultan�i de plasament în valori 
mobiliare, auditori financiari, consultan�i fiscali, arhitec�i, 
traduc�tori, sportivi, arbitri sportivi, precum �i alte persoane fizice 
cu profesii reglementate desf��urate în mod independent, în 
condi�iile legii”, 
 
iar potrivit pct.19 din acela�i act normativ: 
„Exercitarea unei activit��i independente presupune desf��urarea 
acesteia în mod obi�nuit, pe cont propriu �i urm�rind un scop 
lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existen�a 
unei activit��i independente sunt: libera alegere a desf��ur�rii 
activit��ii, a programului de lucru �i a locului de desf��urare a 
activit��ii; riscul pe care �i-l asum� întreprinz�torul; activitatea se 
desf��oar� pentru mai mul�i clien�i; activitatea se poate desf��ura 
nu numai direct, ci �i cu personalul angajat de întreprinz�tor în 
condi�iile legii”. 
 
           La art.52 alin.1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
sunt prev�zute în mod expres veniturile din activit��i independente 
pentru care pl�titorii veniturilor au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i 
de a vira impozit prin re�inere la surs�, reprezentând pl�ti anticipate, 
anume : 
„[…] 
d) venituri din activit��i desf��urate în baza 
contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil, 
altele decât cele men�ionate la aii. 78 alin. (1) lit.e);[...]” 
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           Pân� la intrarea în vigoare a art.l din Legea nr. 343 / 2006 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, art.78 din Legea nr. 571 / 2003 avea urm�torul con�inut: 
„Definirea veniturilor din alte surse 
(1) în aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate, 
urm�toarele venituri: 
a)prime de asigur�ri suportate de o persoan� fizic� independent� 
sau de orice alt� entitate, în cadrul unei activit��i pentru o 
persoan� fizic� în leg�tur� cu care suportatorul nu are o rela�ie 
generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul 
titlu; 
b)câ�tiguri primite de la societ��ile de asigur�ri, ca urmare a 
contractului de asigurare încheiat între p�r�i cu ocazia tragerilor 
de amortizare; 
c)venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma 
diferen�elor de pre� pentru anumite bunuri, servicii �i alte drepturi, 
fo�ti salaria�i, potrivit clauzelor contractului de munc� sau în baza 
unor legi speciale; 
d)venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din 
activitatea de arbitraj comercial. 
(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca 
fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finan�elor 
Publice, altele decât veniturile care sunt neimpozabile în 
conformitate cu prezentul titlu”, 
forma în vigoare la 01.08.2006. 
 
            Începând cu data de 01.01.2007 la art.78 din Codul fiscal dup� 
litera d) a alin.1) a fost introdus� o nou� liter�, litera e) cu urm�torul 
con�inut: 
„e) venituri primite de persoanele fizice din activit��i desf��urate 
pe baza contractelor/conven�iilor civile, încheiate potrivit Codului 
civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II �i 
conform op�iunii exercitate de c�tre contribuabil. Op�iunea de 
impunere a venitului brut se exercit� în scris, în momentul 
încheierii fiec�rei/fiec�rui conven�ii/contract civil �i este aplicabil� 
veniturilor realizate ca urmare a activit��ii desf��urate pe baza 
acestei/acestui conven�ii/contract”. 
 
           La art.79 din acela�i act normativ se prevede: 
„Calculul impozitului �i termenul de plat� 
(1) Impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la 
momentul pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venituri, prin 
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. 
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(2) Impozitul calculat �i re�inut reprezint� impozit final. 
(3) Impozitul astfel re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la 
data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost re�inut”. 
 
           Având în vedere prevederile legale citate mai sus se re�ine c� 
veniturile realizate începând cu 01.01.2006 ca urmare a conven�iilor / 
contractelor civile încheiate în condi�iile Codului civil de sportivii 
profesioni�ti se încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i 
independente, iar dup� completarea cu litera e) alin.1) al art.78 din 
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, încadrarea în categoria alte 
venituri este condi�ionat� �i de op�iunea exercitat� în scris de sportivul 
profesionist prin conven�ia civil� încheiat� cu structura sportiv�. 
          În acela�i sens este �i punctul de vedere transmis cu adresa nr. 
337178 / 14.09.2009 de Direc�ia General� Juridic� din cadrul 
Ministerului Finan�elor Publice în care se precizeaz� c�: 
„veniturile realizate ca urmare a conven�iilor/contractelor civile 
încheiate în condi�iile Codului civil, de personae fizice, se 
încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i independente, 
definite conform art.46 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i se supun impunerii 
potrivit art.52 alin. 1) din acela�i act normativ. 
           În atare situa�ie, conform alin.2) �i 3) al articolului mai sus 
invocat, pl�titorul de astfel de venituri are obliga�ia s� calculeze �i 
s� re�in� impozitul determinat aplicând cota de 10% asupra 
venitului brut, s�-l vireze la bugetul de stat pân� la 25 inclusiv a 
lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit venitul. 
          Conform art.53 din Codul fiscal, un contribuabil care 
desf��oar� o activitate independent� are obliga�ia s� efectueze 
pl��i anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de 
stat, potrivit art.82, cu excep�ia veniturilor prev�zute la art.52, 
pentru care plata anticipat� se efectueaz� prin re�inere la 
surs�.[...] in m�sura în care veniturile ob�inute de sportivul 
profesionist nu se încadreaz� în categoriile prev�zute la art.41 
lit.a) - h) preciz�m c� acestea se includ în categoria veniturilor din 
alte surse”. 
 
           Acest punct de vedere a fost avizat �i de Direc�ia Legisla�ie 
Impozite Directe din Ministerul Finan�elor Publice prin adresa nr. 
337178 / 06.11.2009, aflat� în copie la dosar. 
           În consecin��, în mod eronat organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� veniturile ob�inute de sportivii profesioni�ti, în baza 
conven�iilor civile încheiate cu clubul sportiv sunt venituri de natur� 
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salarial� aferent c�rora au stabilit o diferen�� impozit pe veniturile din 
salarii. 
           Întrucât diferen�a de impozit pe veniturile din salarii a fost 
calculat� atât asupra veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti cât �i 
asupra veniturilor ob�inute de personalul tehnic, neexistând o situa�ie în 
care s� fie eviden�iat distinct impozitul aferent veniturilor ob�inute de 
sportivii profesioni�ti, respectiv de personalul tehnic, iar organul de 
solu�ionare nu poate stabili distinct cuantumul impozitului aferent 
veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti, se va face aplicarea 
prevederilor art.216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 republicat� 
privind Codul de procedur� fiscal� în sensul desfiin��rii deciziei de 
impunere nr. .../2010 pentru suma … lei reprezentând impozit pe 
veniturile din salarii �i accesoriile aferente, urmând ca organele 
de inspec�ie fiscal� s� reverifice acela�i tip de obliga�ii de plat� �i 
pentru aceea�i perioad�, analizând dac� juc�torii de fotbal care au 
încheiat conven�ii civile cu clubul, de�in statutul de sportiv 
profesionist în condi�ii Legii educa�iei fizice �i sportului, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, incidente perioadei supuse 
inspec�iei fiscale �i s� încadreze aceste venituri în categoria 
veniturilor din activit��i independente. 
 
 
          III.2. Referitor la suma de … lei reprezentând: 
... lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de  
                      angajator; 
... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de  
                      asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut�  
                      de la asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei 
                      individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la 
                      asigura�i, 
cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea oblig�rii 
Asocia�iei la plata contribu�iilor de asigur�ri sociale aferente 
veniturilor ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor 
civile în condi�iile în care prin legea special� se ofera posibilitatea 
particip�rii sportivilor profesioni�ti la un sistem de pensii, public 
�i/sau privat a fost prev�zut� în func�ie de op�iunea sportivului 
profesionist. 
 
            În fapt, prin actul de control contestat, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit c� asocia�ia avea obliga�ia ca pentru veniturile 
realizate de sportivi �i personalul tehnic �i administrativ s� calculeze �i 
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s� vireze contribu�ia pentru asigur�ri sociale de stat datorat� de 
angajator/angaja�i. 
           Prin contesta�ia formulat� asocia�ia invedereaz� c� a încheiat 
cu sportivii profesioni�ti conven�ii civile �i c� veniturile ob�inute în baza 
acestora ar avea o natur� diferit� fa�� de veniturile ob�inute în baza 
contractelor de munc�. 
           În ceea ce prive�te posibilitatea încheierii de conven�ii civile 
între club �i sportivii profesioni�ti în perioada supus� verific�rii sunt 
incidente dispozi�iile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 205 / 2005 
pentru modificarea Legii educa�iei fizice �i sportului nr.69/2000, 
aprobat� prin Legea nr. 124/2006, care la art.14 alin.3) se precizeaz� 
c� : 
„3) Sportivului profesionist care a încheiat cu o structur� sportiv� 
o conven�ie în condi�iile Codului civil i se asigur�, la cerere, 
participarea �i plata contribu�iei la un sistem de pensii, public 
�i/sau privat, în condi�iile legii.” 
            Din economia textului mai sus citat se desprinde concluzia c� 
legiuitorul a prev�zut în cazul sportivilor profesioni�ti, începând cu 
01.01.2006, posibilitatea încheierii de conven�ii civile sau 
contracte de munc�, la alegerea p�r�ilor. 
            Acest drept de op�iune vizeaz� exclusiv categoria sportivi 
profesioni�ti, astfel cum aceasta este definit� în Legea educa�iei fizice 
�i sportului nr. 69 / 2000, care la art.14 alin.3) se precizeaz� c� : 
„(3) Sportivii profesioni�ti sunt cei care, pentru practicarea 
sportului respectiv, încheie, în condi�iile legii, cu cluburile la care 
sunt legitima�i un contract individual de munc� pe durat� 
determinat� �i care ob�in licen�a de sportiv profesionist.” 
 
            Fa�� de prevederile legale citate mai sus, rezult� c� voin�a 
legiuitorului a fost aceea de a da posibilitatea sportivului profesionist de 
a practica sportul în temeiul unui contract individual de munc� sau a 
unei conven�ii civile, în condi�iile legii. 
            În drept, la art. 5 alin.1) pct.l din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c� : 
„În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
I. persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de contract 
individual de munc� �i func�ionarii publici;”, 
la pct.IV lit.d) din acela�i act normativ se precizeaz� : 
„IV. persoanele care realizeaz� un venit brut pe an calendaristic, 
echivalent cu cel pu�in 3 salarii medii brute, �i care se afl� în una 
dintre situa�iile urm�toare: 
[...] 
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d) persoane autorizate s� desf��oare activit��i independente,^...]”, 
iar la pct.V se men�ioneaz� : 
„V. Persoanele care se reg�sesc în dou� sau mai multe situa�ii 
prev�zute la pct. IV. 
Se pot asigura în sistemul public, pe baz� de contract de 
asigurare social�, în condi�iile prezentei legi, persoanele care se 
reg�sesc în situa�iile prev�zute la alin. (1) �i care doresc s� î�i 
completeze venitul asigurat, precum �i persoanele care nu se 
reg�sesc în situa�iile prev�zute la alin. (1). 
Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului 
asigur�rilor sociale de stat �i aprobat prin legea bugetului 
asigur�rilor sociale de stat.” 
 
           De asemenea la art.23 alin.1) lit.a) din acela�i act normativ se 
precizeaz� c� : 
„(1) Baza lunar� de calcul a contribu�iei individuale de asigur�ri 
sociale în cazul asigura�ilor o constituie: 
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile �i 
adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de 
munc�, în cazul asigura�ilor prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I, sau 
veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de 
asigura�ii prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. II �i VI;” 
iar la art.24 alin.1) se men�ioneaz� c� : 
„(1) Baza 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. I 
�i II, precum �i veniturile brute lunare realizate de asigura�ii 
prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. VI.” 
           Având în vedere c� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
205 / 2005 pentru modificarea Legii educa�iei �i sportului nr. 69 / 2000, 
aprobat� prin Legea nr. 124 / 2006 s-a dat posibilitatea sportivului 
profesionist s� opteze între încheierea cu structura sportiv� a unui 
contract individual de munc�, supus legisla�iei muncii, sau a unei 
conven�ii civile, în situa�ia în care sportivul profesionist a încheiat cu 
structura sportiv� o conven�ie civil�, acestuia i se asigur� la cerere 
participarea �i plata contribu�iei la un sistem de pensii, public �i/sau 
privat în condi�iile legii. 
            În consecin��, pentru veniturile ob�inute de sportivii 
profesioni�ti, în baza unor conven�ii civile, în situa�ia în care respectivii 
sportivi nu au optat pentru participarea la un sistem de pensii, clubul 
contestator nu avea obliga�ia de a calcula �i vira la buget contribu�ia 
de asigur�ri sociale de stat angajator/angajat, în condi�iile în care, a�a 
cum s-a re�inut la pct. III.1 din motivarea prezentei decizii, veniturile 
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realizate de sportivii profesioni�ti nu se încadreaz� în categoria 
veniturilor din salarii, iar organele de inspec�ie fiscal� nu au constatat 
prin actul atacat c� sportivii profesioni�ti care au încheiat conven�ii 
civile cu clubul contestator �i-ar fi exprimat op�iunea de a participa la 
sistemul public de pensii. 
           Aceste dispozi�ii ale Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr.205/2005 pentru modificarea Legii educa�iei fizice �i sportului 
nr.69/2000, aprobat� prin Legea nr. 124/2006 derog� de la cadrul 
normativ general în materia contribu�iilor de asigur�ri sociale de stat 
reprezentat de Legea nr. 19/2000 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
           De asemenea, prin adresa nr. … / 2009, Ministerul Muncii, 
Familiei �i Protec�iei Sociale, existent� la dosar, s-a pronun�at în sensul 
c� „potrivit art.26 alin.(1) litb) din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, 
modificat prin Legea nr.200/ 2008 privind aprobarea Odonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr 91/2007 pentru modificarea �i 
completarea unor acte normative din domeniul protec�iei sociale 
contribu�ia de asigur�ri sociale nu se datoreaz� asupra sumelor 
reprezentând "venituri primite în baza unor conven�ii civile sau 
contracte de colaborare". �inând seama c� textul nu distinge între 
contribu�ia datorat� de angajat �i contribu�ia datorat� de 
angajator, putem conchide c� persoanele men�ionate la art.14 din 
Legea nr.69/2000, legea educa�iei fizice �i sportului, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu datoreaz� contribu�ia de 
asigur�ri sociale. Aceast� contribu�ie nu este datorat� nici de 
structura sportiv� cu care sportivul profesionist încheie o 
conven�ie civil�, în condi�iile legii.” 
            În acela�i sens este �i punctul de vedere al Ministerului Muncii, 
Familiei �i Protec�iei Sociale exprimat prin adresa nr.1322 / ML / 
14.07.2009, în care se precizeaz� c� : 
 „Fa�� de prevederile legale, legiuitorul a creat posibilitatea 
sportivului ce de�ine licen�� de sportiv profesionist s� practice 
sportul în temeiul unui contract individual de munc� încheiat cu o 
structur� sportiv� (având toate drepturile �i obliga�iile prev�zute 
de legisla�ia muncii) sau, printr-o conven�ie civil� încheiat� în 
condi�iile legii. 
            Condi�iile generale legale pentru încheierea unei conven�ii 
civile, regimul juridic al acesteia cu referire la reglement�rile 
cuprinse în art.14 din Legea nr. 69/2000, legea educa�iei fizice �i 
sportului, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se reg�sesc în 
Codul Civil. 



 
     ����

 
 

  

22/40 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

             Din punct de vedere al obliga�iei de plat� a contribu�iei de 
asigur�ri sociale de stat, venitul ob�inut din conven�ii civile nu 
poate fi asimilat cu veniturile din salarii” , 
�i al Ministerului Finan�elor Publice - Direc�ia General� Juridic�, 
transmis cu adresa nr. 188276/08.09.2009, aflat� la dosar în copie, în 
care se men�ioneaz� c� : 
“În situa�ia în care sportivul profesionist a încheiat cu structura 
sportiv� o conven�ie civil�, acestuia i se asigur� la cerere 
participarea �i plata contribu�iei la un sistem de pensii, public 
�i/sau privat, în condi�iile legii. 
In contextul celor de mai sus, preciz�m faptul c� potrivit art.26 
alin. 1) lit.b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii si alte drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare contribu�ia de asigur�ri sociale nu se 
datoreaz� asupra sumelor reprezentând: 
b) diurne de deplasare �i de delegare, indemniza�ii de delegare, 
deta�are �i transfer, drepturi de autor, precum �i venituri primite 
în baza unor conven�ii civile sau contracte de colaborare.” 
           Întrucât contribu�ia de asigur�ri sociale angajator/angajat a fost 
calculat�, atât asupra veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti, cât 
�i asupra veniturilor ob�inute de personalul tehnic �i administrativ, 
neexistând o situa�ie în care s� fie eviden�iate distinct contribu�ia 
aferent� veniturilor ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza 
conven�iilor civile �i, respectiv veniturile ob�inute de personalul tehnic �i 
administrativ, iar organul de solu�ionare nu poate stabili cuantumul 
acestei contribu�ii aferent veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti, 
se va face aplicarea prevederilor art. 216 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, în sensul 
desfiin��rii deciziei de impunere nr. .../2010, pentru suma total� de 
… lei reprezentând: 
... lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de  
                      angajator; 
... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de  
                      asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut�  
                       de la asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei  
                   individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� reverifice acela�i tip 
de obliga�ie de plat� �i pentru aceea�i perioad�, analizând dac� 
juc�torii de fotbal care au încheiat conven�ii civile cu clubul 
contestator de�in statutul de sportiv profesionist în condi�ii Legii 
educa�iei fizice �i sportului, cu modific�rile �i complet�rile 
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ulterioare, incidente perioadei supuse inspec�iei fiscale, �i având 
în vedere categoriile de venituri care se cuprind în baza de calcul 
a contribu�iei sociale. 
 
 
         III.3.Referitor la suma total� de … lei reprezentând  
  ... lei – contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de   
                      asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
    ... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj  
                      re�inut� de la asigura�i; 
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei               
                      individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
                      de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                       asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
    ...lei – contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc�  
                      �i boli profesionale datorat� de angajator;  
...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de  
                       asigurare pentru accidente de munc� �i boli  
                       profesionale datorat� de angajator;  
    ... lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
                       pentru plata crean�elor sociale; 
    ...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei  
                       angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
                       plata crean�elor sociale; 
  ... lei – contribu�ia pentru concedii �i  indemniza�ii de la 
                      persoane juridice sau fizice;  
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia pentru  
                     concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau  
                     fizice, 
cauza supus� solu�ion�rii este legalitatea oblig�rii asocia�iei la 
plata acestor contribu�ii sociale pentru sportivii profesioni�ti în 
condi�iile în care în urma încheierii conven�iei civile între club �i 
sportivii profesioni�ti nu exist� raporturi angajat-angajator, iar 
veniturile ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor 
civile nu reprezint� venituri din salarii. 
 
           În fapt, prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
26.01.2010, aferent veniturilor ob�inute în baza conven�iilor civile 
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încheiate cu clubul sportiv organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
contribu�ii sociale, astfel: contribu�ie de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator/asigura�i, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate 
angajator, contribu�ie de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale, contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane 
fizice sau juridice. Aferent obliga�iilor suplimentare organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat accesorii. 
            Prin contesta�ia formulat� societatea consider� c� organele de 
inspec�ie fiscal� au considerat, f�r� a ar�ta o prevedere legal� în 
acest sens, c� aceste conven�ii civile sunt asimilate contractelor de 
munc� încheiate în baza Codului Muncii, iar veniturile realizate sunt de 
natura salarial�. 
 
            În ce prive�te contribu�ia de asigur�ri pentru somai 
angajator/asigura�i, la art.19 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, în 
vigoare pentru perioada în care s-au stabilit diferen�e, stipuleaz� c� : 
„în sistemul asigur�rilor pentru �omaj sunt asigurate obligatoriu, 
prin efectul legii: 
a)persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de contract 
individual de munc� sau pe baz� de contract de munc� 
temporar�, în condi�iile legii, cu excep�ia persoanelor care au 
calitatea de pensionari; 
b)func�ionarii publici �i alte persoane care desf��oar� activit��i pe 
baza actului de numire; 
c)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; 
d)militarii angaja�i pe baz� de contract; 
e)persoanele care au raport de munc� în calitate de membru 
cooperator; 
f)alte persoane care realizeaz� venituri din activit��i desf��urate 
potrivit legii �i care nu se reg�sesc în una dintre situa�iile 
prev�zute la lit. a) - e)”,  
 
la art.20 din acela�i act normativ se precizeaz� c� : 
“Se pot asigura în sistemul asigur�rilor pentru �omaj, în condi�iile 
prezentei legi, urm�toarele persoane: 
a)asociat unic, asocia�i; 
b)administratori care au încheiat contracte potrivit legii; 
c)persoane autorizate s� desf��oare activit��i independente; 
d)membri ai asocia�iei familiale; 
e) cet��eni români care lucreaz� în str�in�tate, conform legii; 
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f)alte persoane care realizeaz� venituri din activit��i desf��urate 
potrivit legii �i care nu se reg�sesc în una dintre situa�iile 
prev�zute la lit. a) - e)”, 
 
iar la art.26 alin. 1), a�a cum a fost modificat prin pct.5 din Ordonan�a 
de urgen�� a Guvernului nr.144/2005, în vigoare pentru perioada 
01.01.2006 - 31.12.2006, se men�ioneaz� : 
„Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la bugetul 
asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 2,5%, aplicat� asupra 
fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele 
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prev�zute la art. 19.” 
 
           Cota de 2,5% a fost modificat� prin Legea bugetului asigur�rilor 
sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 / 2006, în vigoare pentru perioada 
01.01 -31.12.2007, care la art.23 alin.1) lit.a) se men�ioneaz� : 
“a) contribu�ia datorat� de angajatori la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 2%;” 
 
           De asemenea, cota de 2% a fost modificat� prin Legea 
bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2008 nr.387/2007, în 
vigoare pentru perioada 01.01 - 31.12.2008, la art.17 alin.1) lit a) se 
precizeaz� : 
,,a) contribu�ia datorat� de angajatori la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 1% în perioada 
ianuarie - noiembrie �i 0,5% începând cu luna decembrie;” 
 
           În ceea ce prive�te contribu�ia individual� de asigur�ri de �omaj, 
la art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru 
�omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, cu modific�rile ulterioare, 
se men�ioneaz� c� : 
„Angajatorii au obliga�ia de a re�ine �i de a vira lunar contribu�ia 
individual� la bugetul asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 1%, 
aplicat� asupra salariului de baz� lunar brut, pentru asigura�ii 
prev�zu�i la art. 19 lit. a) - d) sau, dup� caz, pentru asigura�ii 
prev�zu�i la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate” 
 
          Cota de 1% a fost modificat� prin Legea bugetului asigur�rilor 
sociale de stat pe anul 2008 nr.387/2007, în vigoare pentru perioada 
01.01 -31.12.2008, care la art. 17 alin.1) lit.b) se stipulraz� : 



 
     ����

 
 

  

26/40 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

„b) contribu�ia individual� datorat� la bugetul asigur�rilor pentru 
�omaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, este de 0,5%;” 
 
           De asemenea, la pct.10 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i 
stimularea ocup�rii for�ei de munc�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 174/2002 se prevede : 
„(1) Pentru a se asigura în sistemul asigur�rilor pentru �omaj, în 
condi�iile legii, persoanele prev�zute la art. 20 din lege pot încheia 
cu agen�ia pentru ocuparea for�ei de munc� jude�ean� sau a 
municipiului Bucure�ti, în a c�rei raz� î�i au domiciliul sau 
re�edin�a, un contract de asigurare pentru �omaj conform 
modelului prezentat în anexa nr. 3. 
(2) în vederea încheierii unui contract de asigurare pentru �omaj, 
calitatea de asigurat în sistemul public de pensii �i alte drepturi de 
asigur�ri sociale, precum �i în sistemul asigur�rilor sociale de 
s�n�tate se dovede�te cu contractul de asigurare sau cu orice alt 
document justificativ privind dobândirea calit��ii de asigurat în 
cadrul acestor sisteme de asigur�ri sociale, eliberat de institu�iile 
competente potrivit legii, în original �i copie”. 
 
           Din cuprinsul dispozi�iilor normative explicitate se re�ine c� 
persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente se pot 
asigura, aceast� activitate fiind op�ional�,  nu imperativ�. 
          Totodat�, obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii contribu�iei a fost 
stabilit� în sarcina angajatorului. 
           În situa�ia veniturilor pl�tite sportivilor profesioni�ti, începând cu 
01.01.2006, în baza conven�iilor civile, clubul nu are calitatea de 
angajator, iar sportivii profesioni�ti se pot asigura la cerere, astfel încât, 
în mod eronat organele de inspec�ie fiscal� au obligat clubul 
contestator la plata contribu�iilor la fondul de �omaj aferent veniturilor 
realizate de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile, cu atât mai 
mult cât nu s-a probat existen�a contractului de asigurare pentru �omaj 
încheiat de sportivii profesioni�ti. 
 
              În ceea ce prive�te contribu�ia pentru asigur�ri de 
s�n�tate angajator, la art.8 alin.1) din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.150/2002, privind organizarea �i func�ionarea sistemului 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu modific�rile ulterioare, în vigoare 
pentru perioada în care s-au stabilit obliga�ii suplimentare de plata, 
respectiv anii 2005 �i 2006, se prevede : 
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„(1) Obliga�ia vir�rii contribu�iei pentru asigur�rile sociale de 
s�n�tate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaz� 
persoane cu contract individual de munc� sau conven�ie civil�, 
precum �i persoanelor fizice, dup� caz.” , 
 
iar la art.8 alin.1) din acela�i act normativ, dup� modificarea din 
24.07.2005 se stipuleaz� c� : 
„(1) Obliga�ia vir�rii contribu�iei pentru asigur�rile sociale de 
s�n�tate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaz� 
persoane pe baz� de contract individual de munc� sau în baza 
unui statut special prev�zut de lege, precum �i persoanelor fizice, 
dup� caz". 
 
           La art.52 din acela�i act normativ se precizeaz� c� : 
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea 
asigura�ii au obliga�ia s� calculeze �i s� vireze casei de asigur�ri 
o contribu�ie de 7% datorat� pentru asigurarea s�n�t��ii 
personalului din unitatea respectiv�; acestea au obliga�ia s� 
anun�e casei de asigur�ri orice schimbare care are loc în nivelul 
veniturilor; 
(2) Persoanele juridice sau fizice prev�zute la alin. (1) au obliga�ia 
pl��ii contribu�iei de 7% raportat la fondul de salarii realizat.” 
 
            De asemenea, la art.3 din Ordinul nr.221/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate se precizeaz� : 
„În sensul prezentelor norme metodologice, se consider� 
angajator persoana fizic� sau juridic� la care î�i desf��oar� 
activitatea asigura�ii, pe baz� de contract individual de munc� sau 
în baza unui statut special prev�zut de lege”, 
 
iar la art.4 din acela�i act normativ se stipuleaz� : 
"(1) Angajatorii au obliga�ia s� calculeze, s� re�in� �i s� vireze 
lunar în contul deschis la unit��ile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului în a c�ror raz� sunt lua�i în eviden�� ca pl�titori de 
impozite �i taxe, contribu�ia de 7% datorat� pentru asigurarea 
s�n�t��ii personalului din unitatea respectiv�, raportat la fondul 
de salarii realizat. 
(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme 
metodologice, se în�elege totalitatea sumelor constituite �i 
utilizate de persoanele fizice �i juridice pentru plata drepturilor 
salariate sau/�i drepturilor asimilate salariilor, a�a cum sunt 
definite în legisla�ia fiscal�.[...]" 
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            Deci angajatorul obligat s� calculeze �i s� vireze contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate în cot� de 7% este definit ca fiind 
persoana la care asigura�ii î�i desf��oar� activitatea pe baz� de 
contract de munc� sau statul special prev�zut de lege.  
            Sintagma statut special prev�zut de lege trebuie interpretat� în 
sensul c� acel statut special în baza c�ruia persoana fizic� î�i 
desf��oar� activitatea s� fie aprobat de Parlament sau Guvern, astfel 
cum s-a pronun�at �i Direc�ia General� Juridic� din Ministerul 
Finan�elor Publice prin adresa nr. 188595 / 14.09.2009, aflat� în copie 
la dosar. 
            La art.258 din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul 
s�n�t��ii, în vigoare pentru perioada 28.04.2006 - 31.12.2006, se 
men�ioneaz� : 
"(1) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea 
asigura�ii au obliga�ia s� calculeze �i s� vireze la fond o 
contribu�ie de 7% asupra fondului de salarii, datorat� pentru 
asigurarea s�n�t��ii personalului din unitatea respectiv�. 
(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se în�elege 
totalitatea sumelor utilizate de o persoan� fizic� �i juridic� pentru 
plata drepturilor sal a riale sau asimilate salariilor." 
 
           La art.3 din Normele metodologice privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobândirea calit��ii de asigurat, 
respectiv asigurat f�r� plata contribu�iei, precum �i pentru aplicarea 
m�surilor de executare silit� pentru încasarea sumelor datorate la 
Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate aprobate prin 
Ordinul pre�edintele Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr.617 / 
2007 se precizeaz� : 
„(1) Angajatorii au obliga�ia s� calculeze, s� re�in� �i s� vireze 
lunar în contul deschis la unit��ile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului, în a c�ror raz� sunt lua�i în eviden�� ca pl�titori de 
impozite �i taxe, contribu�ia datorat� pentru asigurarea s�n�t��ii 
personalului din unitatea respectiv�, raportat la fondul de salarii 
realizat. 
(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme 
metodologice, se în�elege totalitatea sumelor constituite �i 
utilizate de persoanele fizice �i juridice pentru plata drepturilor 
salariate sau/�i drepturilor asimilate salariilor, a�a cum sunt 
definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, denumit� în continuare Codul fiscal. 
[...]” 
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           Pentru anul 2007 cota a fost redus� la 6% în conformitate cu 
prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.88/2006 pentru 
modificarea �i completarea unor acte normative prin care se acord� 
drepturi sociale, precum �i unele m�suri în domeniul cheltuielilor de 
personal care la art.258.1 alin.2) se stipuleaz� : 
„2) Cota de contribu�ie prev�zut� la art. 258 se stabile�te pentru 
anul 2007la 6%.” 
 
           De asemenea, cota a fost redus� pentru anul 2008 la 5,5% �i la 
5.2% în conformitate cu prevederile art.9 alin.3) lit.a) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 care precizeaz� c� : 
„(3) Pentru anul 2008 cotele de contribu�ii pentru asigur�rile de 
s�n�tate, prev�zute de Legea nr. 95/2006. cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se stabilesc astfel: 
a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 �i 5,2% începând cu 1 
decembrie 2008, pentru cota prev�zut� la art. 258 din Legea nr. 
95/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,” 
 
            În situa�ia încheierii de conven�ii civile cu sportivii profesioni�ti 
clubului contestator nu îi revine obliga�ia pl��ii contribu�iei pentru 
asigur�ri sociale de s�n�tate angajator întrucât nu au aceast� calitate, 
între societate �i sportivul profesionist care a încheiat conven�ie civil� 
neexistând raporturi de natura angajat - angajator. 
 
            În ceea ce prive�te contribu�ia de asigur�ri pentru 
accidente de munc� si boli profesionale, art.5 alin.1) din Legea nr. 
346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale, a�a cum a fost modificat prin Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 107 / 2003, prevede c�: 
„(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); 
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", 
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la art.6 din acela�i act normativ se precizeaz� c�: 
„(1) Se pot asigura în condi�iile prezentei legi, pe baz� de contract 
individual de asigurare, persoanele care se afl� în una sau mai 
multe dintre urm�toarele situa�ii: 
a)asociat unic, asocia�i, comanditari sau ac�ionari; 
b)comandita�i, administratori sau manageri; 
c)membri ai asocia�iei familiale; 
d)persoane autorizate s� desf��oare activit��i independente; 
e)persoane angajate în institu�ii interna�ionale; 
f)proprietari de bunuri �i/sau arenda�i de suprafe�e agricole �i 
forestiere; 
g)persoane care desf��oar� activit��i agricole în cadrul 
gospod�riilor individuale sau activit��i private în domeniul 
forestier; 
h)membri ai societ��ilor agricole sau ai altor forme de asociere din 
agricultur�; 
i)alte persoane interesate, care î�i desf��oar� activitatea pe baza 
altor raporturi juridice decât cele men�ionate anterior. 
(2) Con�inutul contractului individual de asigurare se stabile�te în 
normele metodologice**) de aplicare a prezentei legi” 
 
            Din interpretarea dispozi�iilor normative explicitate se re�ine c� 
au statutul de asigurat persoanele care realizeaz� venituri în baza unui 
contract individual de munc� în timp ce persoanele care realizeaz� 
venituri din activit��i independente se pot asigura la cerere. 
           În ceea ce prive�te contribu�ia angajatorului la fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale, la art.7 alin.1) din Legea 
nr.200/2006 privind constituirea �i utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata crean�elor salariale se precizeaz� c� : 
„Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la Fondul de 
garantare, în cot� de 0,25%, aplicat� asupra fondului total de 
salarii brute lunare realizate de salaria�i.” 
 
            Din interpretarea actului normativ se re�ine c� obliga�ia pl��ii a 
fost instituit� în sarcina persoanelor care au calitatea de angajator, 
baza de calcul a contribu�iei fiind reprezentat� de fondul de salarii. 
 
            În ceea ce prive�te contribu�ia pentru concedii si 
indemniza�ii de la persoane fizice sau juridice, la art.1 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile �i 
indemniza�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate, a�a cum a fost 
modificat� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.399/2006, pentru 
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aprobarea Ordonan�ei de urgent� a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile �i indemniza�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate prevede 
c�: 
„(1) Persoanele asigurate pentru concedii �i indemniza�ii de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sistemul de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, denumite în continuare asigura�i, au dreptul, în condi�iile 
prezentei ordonan�e de urgen��, pe perioada în care au domiciliul 
sau re�edin�a pe teritoriul României, la concedii medicale �i 
indemniza�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, dac�: 
A. desf��oar� activit��i pe baz� de contract individual de 
munc� sau în baza raportului de serviciu; 
B. desf��oar� activit��i în func�ii elective sau 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. beneficiaz� de drepturi b�ne�ti lunare ce se suport� din 
bugetul asigur�rilor pentru �omaj, în condi�iile legii. 
(2) De acelea�i drepturi beneficiaz� �i persoanele care nu se 
afl� în una dintre situa�iile prev�zute la alin. (1), dar sunt: 
a) asocia�i, comanditari sau ac�ionari; 
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de 
administrare ori de management; 
c)membri ai asocia�iei familiale; 
d)autorizate s� desf��oare activit��i independente. 
(3) Persoanele prev�zute la alin.(2), care au calitatea de 
pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonan�e de 
urgen��, cu excep�ia pensionarilor de invaliditate gradul III �i a 
pensionarilor nev�z�tori, care se afl� în una dintre situa�iile 
prev�zute la lit.c) �i d)”, 
 
la art.4 alin.1) din acela�i act normativ se precizeaz� : 
„(1) La data intr�rii în vigoare a prevederilor prezentei ordonan�e 
de urgen��, cotele de contribu�ii de asigur�ri sociale stabilite prin 
Legea bugetului asigur�rilor sociale de stat se diminueaz� cu 0,85 
puncte procentuale, prin deducere din: 
a)cota de contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de angajator, în 
cazul persoanelor prev�zute la art.1  alin.(1) lit.A �i B; 
b)cota de contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de institu�ia 
care administreaz� bugetul asigur�rilor pentru �omaj, în cazul 
persoanelor prev�zute la art.1 alin.(1) lit. C; 
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c)cota de contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de persoanele 
prev�zute la art.1 alin. (2). 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contribu�ie pentru 
concedii �i indemniza�ii, destinat� exclusiv finan��rii cheltuielilor 
cu plata drepturilor prev�zute de prezenta ordonan�� de urgen��, 
este de 0,85%, aplicat� la fondul de salarii sau, dup� caz, la 
drepturile reprezentând indemniza�ie de �omaj, asupra veniturilor 
supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în 
contractul de asigur�ri sociale încheiat de persoanele prev�zute la 
art.1 alin.(2) lit.e), �i se achit� la bugetul Fondului na�ional unic de 
asigur�ri sociale de s�n�tate”,  
 
iar la art.5 se stipuleaz� c� : 
„Începând cu data intr�rii în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonan�e de urgen��, cota de contribu�ie prev�zut� la art. 4 alin. 
(2) se datoreaz� �i se achit� de c�tre: 
a)angajatori pentru asigura�ii prev�zu�i la art.1 alin.(1) lit. A �i B; 
b)institu�ia care administreaz� bugetul asigur�rilor pentru �omaj 
pentru asigura�ii prev�zu�i la art.1 alin.(1) lit.C; 
c)persoanele prev�zute la art.1 alin.(2)”. 
 
            Prin Ordinul ministrului s�n�t��ii nr.60/2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan�ei de urgent� a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile �i indemniza�iile de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, la art 6 s-a prev�zut c� : 
„Pentru a beneficia de concedii �i indemniza�ii, persoanele 
prev�zute la art. 1 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 158/2005 �i care au fost asigurate în temeiul Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri 
sociale, cu modific�rile ulterioare, sunt obligate s� depun� la casa 
de asigur�ri de s�n�tate declara�ia de asigurare pentru concedii �i 
indemniza�ii în termen de 30 de zile de la data intr�rii în vigoare a 
prezentelor norme”. 
 
            Din interpretarea actelor normative explicitate se re�ine c� 
legiuitorul a instituit obliga�ia pl��ii contribu�iei în sarcina angajatorilor 
numai pentru persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de contract 
individual de munc� �i în baza raportului de serviciu precum �i pentru 
persoanele care desf��oar� activit��i elective sau 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. 
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           În cazul persoanelor autorizate s� desf��oare activit��i 
independente, asigurate în temeiul Legii nr. 19 / 2000, contribu�ia se 
pl�te�te de respectivele persoane în conformitate cu dispozi�iile art.5 
lit.c) din actul normative mai sus explicitat. 
           Conform dispozi�iilor legale mai sus enun�ate, obliga�ia 
calcul�rii, re�inerii �i vir�rii contribu�iilor revine angajatorului în cazul 
veniturilor din salarii care intr� în baza de calcul a respectivelor 
contribu�ii. 
           Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au obligat clubul 
contestator la plata contribu�iilor pe considerentul c� veniturile realizate 
de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile ar fi venituri de 
natur� salarial�. 
            Organul de solu�ionare nu î�i poate însu�i aceast� constatare 
în condi�iile în care la pct.III.1 din motivarea prezentei decizii s-a re�inut 
c� veniturile ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile 
nu sunt venituri salariale, iar între sportivii profesioni�ti �i club nu sunt 
raporturi de natur� angajat - angajator ca urmare a încheierii 
conven�iilor civile. 
            În concluzie, în cazul veniturilor din conven�ii civile realizate de 
sportivii profesioni�ti, contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj angajator nu 
se datoreaz� de c�tre club deoarece acesta nu are calitatea de 
angajator, iar contribu�ia pentru �omaj angaja�i nu se datoreaz� decât 
în situa�ia existen�ei contractului de asigurare pentru �omaj încheiat de 
sportivii profesioni�ti. 
             Contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate angajator în cazul 
veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti nu se datoreaz� de 
societate, întrucât în raporturile cu sportivii profesioni�ti n�scute în 
baza conven�iilor civile, contestatoarea nu are calitatea de angajator, 
contribu�ia de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
nu se datoreaz� decât în situa�ia în care sportivii profesioni�ti au 
încheiat contract individual de asigurare, contribu�ia pentru concedii �i 
indemniza�ii de la persoane fizice sau juridice se datoreaz� de 
persoanele asigurate în temeiul Legii nr. 19/2000 �i se pl�te�te de 
aceste persoane, în timp ce la contribu�ia angajatorului la fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale nu se datoreaz� decât de 
c�tre angajatori �i numai asupra veniturilor de natur� salarial�. 
             Întrucât contribu�iile sociale au fost calculate, atât asupra 
veniturilor realizate de sportivii profesioni�ti, cât �i asupra veniturilor 
ob�inute de personalul tehnic �i administrativ, neexistând o situa�ie în 
care s� fie eviden�iate distinct contribu�iile aferente veniturilor ob�inute 
de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile, respectiv veniturile 
ob�inute de personalul tehnic �i administrativ, iar organul de solu�ionare 
nu poate stabili cuantumul acestor contribu�ii aferent veniturilor 
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realizate de sportivii profesioni�ti, se va face aplicarea prevederilor 
art.216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, respectiv se va desfiin�a decizia de 
impunere nr. .../2010 pentru contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de angajator/asigura�i, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
angajator, contribu�ia de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale, contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane 
fizice sau juridice �i accesoriile aferente în sum� total� de … lei 
reprezentând  
  ... lei – contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de   
                      asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
    ... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj  
                      re�inut� de la asigura�i; 
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei               
                      individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
                      de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                       asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
    ...lei – contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc�  
                      �i boli profesionale datorat� de angajator;  
...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de  
                       asigurare pentru accidente de munc� �i boli  
                       profesionale datorat� de angajator;  
    ... lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
                       pentru plata crean�elor sociale; 
    ...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei  
                       angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru 
                       plata crean�elor sociale; 
  ... lei – contribu�ia pentru concedii �i  indemniza�ii de la 
                      persoane juridice sau fizice;  
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia pentru  
                     concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau  
                     fizice 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� reverifice acela�i tip de 
obliga�ii de plat� �i pentru aceea�i perioad�, analizând dac� juc�torii 
de fotbal care au încheiat conven�ii civile cu clubul contestator de�in 
statutul de sportiv profesionist în condi�ii Legii educa�iei fizice �i 
sportului, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, incidente perioadei 
supuse inspec�iei fiscale, �i având în vedere categoriile de venituri care 
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se cuprind în baza de calcul a contribu�iilor sociale �i raporturile 
n�scute între sportivii profesioni�ti �i clubul de fotbal urmare încheierii 
conven�iilor civile. 
 
 
          III. 4 Referitor la suma de … lei reprezentând: 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la  
                      asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru      
                      asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, 
DGFP ... este investit� s� se pronun�e dac� pentru veniturile 
ob�inute de sportivii profesioni�ti în baza conven�iilor civile, 
contribu�ia individual� de asigur�ri de s�n�tate este datorat� în 
cuantumul stabilit de organele de inspec�ie fiscal� în condi�iile în 
care contribu�ia se calculeaz� diferen�iat asupra veniturilor 
supuse impozitului pe venit. 
 
           În fapt, aferent veniturilor ob�inute de sportivii profesioni�ti, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� suplimentar� de 
plat� la contribu�ia individual� de asigur�ri de s�n�tate în sum� de ... 
lei. 
           Contestatoarea sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat, f�r� a ar�ta o prevedere legal� în acest sens, c� aceste 
conven�ii civile sunt asimilate contractelor de munc� încheiate în baza 
Codului Muncii, iar veniturile realizate sunt de natura salarial�. 
 
            În drept, la art.4 alin.1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 150/2002 privind organizarea �i func�ionarea sistemului de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, în vigoare pentru perioada 01.01 - 27.04.2006, se 
prevede c� : 
„(1) Sunt asigura�i, potrivit prezentei ordonan�e de urgen��, to�i 
cet��enii români cu domiciliul în �ar�, precum �i cet��enii str�ini �i 
apatrizii care au domiciliul sau re�edin�a în România �i fac dovada 
pl��ii contribu�iei la fond, în condi�iile prezentei ordonan�e de 
urgen��”. 
 
            La art.51 alin.2) lit.a) din acela�i act normativ se precizeaz� : 
„(2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub 
forma unei cote de 6,5%, care se aplic� asupra: 
veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit; 
veniturilor din activit��i desf��urate de persoane care exercit� 
profesii libere sau autorizate potrivit legii s� desf��oare activit��i 



 
     ����

 
 

  

36/40 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

independente, dar nu mai pu�in de un salariu de baz� minim brut 
pe �ar�, lunar, dac� este singurul venit asupra c�ruia se 
calculeaz� contribu�ia", 
 
iar la lit.e)al aceluia�i articol se men�ioneaz� : 
„e) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din 
dividende �i dobânzi �i altor venituri care se supun impozitului pe 
venit numai în cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor 
prev�zute la lit. a) - d)” 
            În temeiul acestor prevederi legale se re�ine c� sunt asigurate 
�i pl�tesc contribu�ia de s�n�tate �i persoanele care desf��oar� 
activit��i independente �i ob�in venituri care se supun impozitului pe 
venit. 
           De asemenea, la art.5 din Ordinul nr.221/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate se men�ioneaz� : 
„(1) Contribu�ia lunar� a persoanelor asigurate se stabile�te sub 
forma unei cote de 6,5%, aplicat� asupra veniturilor din salarii sau 
a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit”. 
           
          Acelea�i prevederi legale se reg�sesc �i la art.257 alin.2 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, în vigoare 
pentru perioada 28.04.2006 - 31.12.2008, în care se stipuleaz�: 
„(2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub 
forma unei cote de 6,5%, care se aplic� asupra: 
a)veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit; 
b)veniturilor impozabile realizate de persoane care desf��oar� 
activit��i independente care se supun impozitului pe venit; dac� 
acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia, 
aceasta nu poate fi mai mic� decât cea calculat� la un salariu de 
baz� minim brut pe �ar�, lunar; 
c)veniturilor din agricultur� supuse impozitului pe venit �i 
veniturilor din silvicultur�, pentru persoanele fizice care nu au 
calitatea de angajator �i nu se încadreaz� la lit. b); 
d)indemniza�iilor de �omaj; 
e)veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din 
dividende �i dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectual� realizate în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere �i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai 
în cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor 
prev�zute la lit. a) - d), dar nu mai pu�in de un salariu de baz� 
minim brut pe �ar�, lunar; 
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f)veniturilor realizate din pensii". 
            În temeiul acestor prevederi legale se re�ine c� în baza de 
calcul a contribu�iei se cuprind atât veniturile din salarii, cât �i 
veniturile din activit��i independente si veniturile încadrate în 
categoria "alte venituri". Pentru a fi cuprinse în baza de calcul a 
contribu�iei veniturile din activit��i independente �i veniturile încadrate 
în categoria "alte venituri", art.51 alin.2) lit.b) din Ordonan�a de urgen�� 
a Guvernului nr. 150/2002 impune cerin�a ca respectivele venituri s� fie 
singurele asupra c�rora s� se calculeze contribu�ia, prevederi similare 
reg�sindu-se �i la art.257 alin.2) lit.b) �i lit.e) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul s�n�t��ii, în vigoare începând cu 
28.04.2006. 
             În condi�iile în care la pct.III.1 din considerentele prezentei 
decizii a fost desfiin�at capitolul din decizia de impunere referitor la 
impozitul pe veniturile din salarii cu motivarea c� veniturile realizate, 
începând cu 01.01.2006 ca urmare a conven�iilor/contractelor civile 
încheiate în condi�iile Codului civil de sportivii profesioni�ti se 
încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i independente, iar dup� 
completarea cu litera e) alin.1) al art.78 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, încadrarea în categoria alte venituri este condi�ionat� �i 
de op�iunea exercitat� în scris de sportivul profesionist prin conven�ia 
civil� încheiat� cu structura sportiv�, se va desfiin�a �i capitolul referitor 
la contribu�ia individual� de asigur�ri de s�n�tate în sum� de ... lei cu 
major�rile de întârziere aferente în sum� de ... lei, urmând ca organele 
de inspec�ie fiscal� s� reanalizeze baza de calcul a acestei contribu�ii 
în func�ie de încadrarea veniturilor ob�inute de sportivii profesioni�ti din 
conven�ii civile �i de dispozi�iile normative incidente în materie în 
perioada verificat�. 
            În consecin��, fa�� de cele ar�tate la pct. III.1, III.2, III.3 �i III.4 
din prezenta decizie, �i întrucât organul de solu�ionare nu poate s�-�i 
formeze o opinie clar� asupra situa�iei de fapt fiscale a petentei, se vor 
aplica prevederile art. 216 alin.(3) din Titlului IX - Solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
„CAP. 4 Solu�ii asupra contesta�iei 
ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.”, 
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se va desfiin�a par�ial Deciziei de impunere nr. … / 2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, pentru suma de … lei TVA respins� la rambursare, urmând 
ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alte organe decât cele care au 
încheiat actul de control contestat, s� procedeze la reanalizarea 
situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit.  
             Prin ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 
519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
„12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� 
sau par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor 
prezenta numai motivele care au condus la desfiin�are. 
12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
           HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1050 din  1 iulie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
la pct. 102.5 precizeaz� : 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� 
fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, 
aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 
decât cea care a încheiat actul contestat.” 
 
             Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.14 alin.3 din 
Legea nr.69/2000, art.14 alin.(2) �i alin.(3) din OUG nr.205/2005, art.46 
alin.(1), art.52 alin.(1) lit.d), art.78, art.79 din Legea nr.571/2003, pct.23 
din HG nr.44/2004, art.5 alini) pct.l, art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) 
din Legea nr.19/2000, art.19, art.20, art.26 alin.(1), art.27 din Legea 
nr.76/2000, pct.10 din HG nr.174/2002, art.4 alin.(1), art.8 alin.(1), 
art.51 alin.(2), art.52 din OUG nr.150/2002, art.5 alin.(1), art.6 din 
Legea nr.346/2002, art.1 din OUG nr.158/2005, coroborat art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de 
procedura fiscal�, se 
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D E C I D E : 
 
             Desfiin�area Deciziei de impunere nr. .../2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru suma de ... lei reprezentând:   
... lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                      sociale datorat� de angajator; 
... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la  
                      asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                      asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
                       asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
  ... lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la  
                      asigura�i; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru      
                      asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                      angajator; 
  ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
                      pentru �omaj datorat� de angajator; 
    ... lei – contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut�  
                      de la asigura�i; 
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
                      asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
  ... lei – contribu�ia pentru concedii �i  indemniza�ii de la 
                      persoane juridice sau fizice;  
    ... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia pentru concedii 
                      �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice; 
    ... lei – contribu�ia angajatorilor pentru Fondul de garantare  
                      pentru plata crean�elor sociale; 
    ...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei angajatorilor  
                      pentru Fondul de garantare pentru plata crean�elor  
                      sociale; 
    ...lei – contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i  
                       boli profesionale datorat� de angajator;  
...lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
                      pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
                      de angajator;  
... lei – impozitului pe veniturile din salarii; 
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  ... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
                      din salarii; 
urmând ca, în termen de 30 de zile de la data comunic�rii, organele de 
inspec�ie fiscal� s� procedeze la o nou� verificare pe aceea�i perioad� 
�i acela�i tip de obliga�ii bugetare �inând cont de prevederile legale 
aplicabile în spe�� precum �i de cele precizate prin prezenta decizie. 
 
 
               Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunicare. 
 
 

 
Director Executiv 

 
 


