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D E C I Z I A NR.2657/877/22.10.2014 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL, înregistrat� la 
D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.x/18.08.2014 

 
 
 
 

 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Juridice 2 prin adresa nr.x/08.08.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara 
sub nr.x/18.08.2014, asupra contesta�iei formulat� de SC x SRL, CUI x cu sediul în x, 
str. x, nr.x, jud. x. 

 
SC x SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. x/30.05.2014 emis� în 
baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/30.05.2014, pentru suma de x 
lei reprezentând: 
      - x lei - impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor; 
      -   x lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate     
          salariilor; 
      - x lei - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
      -   x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de     
                   angajator; 
      -   x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
      -     x lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inute 

                  de la asigura�i; 
      -     x lei - contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
      -        x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                  angajator; 
      -     x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la   
                   asigura�i; 
   -       x lei - accesorii aferente contribu�ia individuale de asigur�ri pentru �omaj            
    re�inut� de la asigura�i; 
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   -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator; 
   -    x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 

              de angajator; 
   -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
   -    x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut�  

              de la asigura�i; 
   -    x lei - contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli  

              profesionale datorat� de angajator; 
   -       x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 

              munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
   -    xlei - contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice  

              sau fizice; 
   -       x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la              
     persoane juridice sau fizice; 
 -      x lei - contribu�ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata 

               crean�elor salariale; 
 -         x lei - accesorii aferente contribu�iei angajatorului la fondul de garantare 

               pentru plata crean�elor salariale.  
 
De asemenea, prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� �i împotriva 

Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/29.05.2014 
emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� nr.2 din cadrul A.J.F.P. Cara�-Severin. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, este autentificat� cu semnatura �i �tampila reprezentantului 
legal. 

 Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  

 
I. Prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
înregistrat� sub nr. x/30.05.2014 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
x/30.05.2014 �i a Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
înregistrat� sub nr.x/29.05.2014 emise de c�tre A.J.F.P. x, prin care în mod nelegal au 
fost stabilite diferen�e de plat� la bugetul de stat �i bugetul asigur�rilor sociale în sum� 
total� de x lei, dobânzi în sum� de x lei �i penalit��i în sum� de x lei. 

Contestatoarea arat� c� în mod eronat organele de inspec�ie fiscal au considerat 
c� angaja�ilor temporari nu li se cuvin drepturi de delegare, statutul lor nefiind acela al 
unor salaria�i delega�i. 

De asemenea, arat� c� institu�ia muncii prin agent de munc� temporar�, 
reprezint� o form� distinct� de raport de munc� limitat în timp, doar în ceea ce prive�te 
perioada în care salariatul poate fi delegat pentru o misiune la o anumit� societate, în 
sensul c� nu poate dep��i 2 ani consecutivi. Limita de 2 ani este impus�, nu 
angajatorului „agent de munc� temporar�”, ci societ��ilor care apleaz� la serviciile 
agentului de munc� temporar�. 

 Astfel, limita de timp impus�, nu presupune c� la încheierea acestei perioade 
salariatului i se va încheia contractual de munc� cu societatea angajatoare (agentul de 
munc� temporar�), acesta putând fi prelungit pentru o anumit� perioad� cuprins� între 1 
lun� �i 36 luni sau pe o perioad� nedeterminat�. 
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Având în vedere prevederile art. 88 din Codul muncii, contestatoarea precizeaz� 
c�, un contract de munca temporar� nu presupune o rela�ie triunghiular� în care sunt 
implica�i: salariatul (angajat temporar sau pe o perioad� nedeterminat�), angajatorul 
(agentul de munc� temporar�) �i utilizatorul. P�r�ile contractuale ale unui contract de 
munca temporar� fiind:   

- salariatul (angajat temporar sau pe o perioad� nedeterminat�); 
- angajatorul (agentul de munc� temporar�) �i 
- potrivit art.96 alin.(2) salariul primit de salariatul temporar se stabile�te prin 

negociere direct cu agentul de munc� temporar� �i nu poate fi mai mic decât salariul 
minim brut pe �ar�  

 - potrivit art.42 (1) locul muncii poate fi modificat unilateral de c�tre angajator prin 
delegare... 

 
Contestatoarea arat� c� potrivit art. 21 alin.(1) din Codul fiscal, pentru 

determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare. 

În cazul, de fa�� veniturile societ��ii provin din realizarea obiectului principal de 
activitate „Activit��i de contractare, pe baze temporare, a personalului”, iar cheltuielile cu 
salariile, diurna, cazarea, transportul sunt aferente realiz�rii obietului de activitate, în 
consecin�� sunt deductibile din punct de vedere fiscal. 

Referitor la aprecierea "c� drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de 
cheltuieli reprezentând diurna sunt drepturi salariate suportate de unitate pe durata 
misiunii la utilizator", contestatoarea o consider� eronat� �i f�r� suport legal având în 
vedere c�: 

- diurna este un drept legal al unui salariat angajat în baza unui contract de 
munc�, a�a cum se prevede prin articolul 44, aliniatul (2), conform c�ruia „salariatul 
delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport �i cazare, precum �i la o 
indemniza�ie de delegare, în condi�iile prev�zute de lege sau de contractul colectiv de 
munc� aplicabil". 

- potrivit prevederilor articolului 21, aliniatul (1) din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile 
numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare. Astfel, potrivit aceluia�i articol, alin. (2), lit. 
e) sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri �i cheltuielile de 
transport �i de cazare în �ar� �i în str�in�tate, efectuate pentru salaria�i �i administratori, 
precum �i pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme; 

- diurna extern� se cuvine personalului român trimis în str�in�tate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

- nu s-a dep��it plafonul diurnei legale, fiind respectate prevederile HG nr. 
20/16.01.2013 �i OG nr. 8/23.01.2013 ce aduc modific�ri Legii 571/2003, art. 55 alin. 
(2), lit.i) �i art.21 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal, art. 9 din HG 1860/2006, art.7 �i 8 din HG 
518/1995. 

Contestatoarea consider� c� toate prevederile legale aplicabile din punct de 
vedere fiscal salaria�ilor unor societ��i comerciale cu obiect de activitate, altul decât 
agent de munc� temporar�, sunt aplicabile �i societ��ilor care au ca obiect principal de 
activitate 7820 - Activit��i de contractare, pe baze temporare, a personalului - 7820 - 
deoarece este o aplica�ie practic� a institu�iei deleg�rii.  

Art. 55 Definirea veniturilor din salarii 
   (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natura 

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, indiferent de perioada la care se 
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refer�, de denumirea veniturilor ori deforma sub care ele se acord�, inclusiv 
indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 

   (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplic� �i urm�toarelor 
tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: 

    i) indemniza�ia �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de salaria�i pe 
perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul 
serviciului, pentru partea care dep��e�te limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hot�râre a Guvernului pentru personalul din institu�iile publice. Aceste prevederi se 
aplic� �i în cazul salaria�ilor reprezentan�elor din România ale persoanelor juridice 
str�ine; 

Norme metodologice: Art. 55 al.2  
67. Veniturile de natur� salariat� prev�zute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în 

continuare venituri din salarii, sunt venituri din activit��i dependente, dac� sunt 
îndeplinite urm�toarele criterii: 

- p�r�ile care intr� în rela�ia de munc�, denumite în continuare angajator �i 
angajat, stabilesc de la început: felul activit��ii, timpul de lucru �i locul desf��ur�rii 
activit��ii; 

- partea care utilizeaz� for�a de munc� pune la dispozi�ia celeilalte p�r�i mijloacele 
de munc�, cum ar fi: spa�ii cu înzestrare corespunz�toare, îmbr�c�minte special�, 
unelte de munc� �i altele asemenea; 

- persoana care activeaz� contribuie numai cu presta�ia fizic� sau cu capacitatea 
ei intelectual�, nu �i cu capitalul propriu; 

- pl�titorul de venituri de natur� salarial� suport� cheltuielile de deplasare în 
interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemniza�ia de delegare-deta�are în �ar� 
�i în str�in�tate, �i alte cheltuieli de aceast� natur�, precum �i indemniza�ia de concediu 
de odihn� �i indemniza�ia pentru incapacitate temporar� de munc� suportate de 
angajator potrivit legii; 

- persoana care activeaz� lucreaz� sub autoritatea unei alte persoane �i este 
obligat� s� respecte condi�iile impuse de aceasta, conform legii. 

(4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt impozabile, 
în în�elesul impozitului pe venit:  

   g) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natura, primite de salaria�i, pe 
perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru 
personalul din institu�iile publice, precum �i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport �i cazare. 

 Norme metodologice: ART. 55 al.4 g) 
    85. în categoria cheltuielilor de delegare �i deta�are se cuprind cheltuielile cu 

transportul, cazarea, precum �i indemniza�ia de delegare �i de deta�are în �ar� �i în 
str�in�tate, stabilite în condi�iile prev�zute de lege sau în contractul de munc� aplicabil. 

 
Fa�� de motivele mai sus invocate, contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei 

ca fiind întemeiat�, anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/30.05.2014, a Raportului de inspec�ie fiscala 
nr. x/30.05.2014 �i a Dispozi�iei privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr. x29.05.2014 întocmite de c�tre organele de control ale Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin, Activitatea de Inspec�ie Fiscala - Serviciul de 
Inspec�ie Fiscala, ca fiind netemeinice �i nelegale �i pe cale de consecin�� exonerarea 
de la plat� c�tre bugetul de stat a sumei totale de x lei.  

 
II. Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de 
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inspec�ie fiscal� nr. x/30.05.2014 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/30.05.2014. 

 
Perioada verificat� 01.01.2013 - 31.12.2013. 
 
În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC x 

SRL este o societate juridic� roman� autorizat� ca agent de munca temporar� în 
condi�iile prev�zute de Hot�rârea nr.938/10.06.2004 privind condi�iile de înfiin�are si 
func�ionare, precum �i procedura de autorizare a agentului de munca temporar, 
de�inând în acest sens Autoriza�ia de func�ionare seria A nr.120 eliberat� de Ministerul 
Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale, la data de 06.12.2012, anexat la procesul verbal 
întocmit cu ocazia efectu�rii controlului inopinat. 

Societatea de�ine atât personal cu statut de angaja�i permanen�i ai societ��ii 
(director, contabil, func�ionari) pentru care sunt încheiate contracte individuale de munca 
pe termen nelimitat între societate �i aceste persoane, cât �i personal aflat sub inciden�a 
contractelor de munca temporar�, ace�tia fiind pu�i la dispozi�ia utilizatorilor (persoane 
juridice cu domiciliul fiscal în alte state membre) pentru a lucra temporar sub 
supravegherea �i conducerea acestora. 

În ceea ce prive�te for�a de munc� angajat� în baza contractelor de munca 
temporar�, la nivelul societ��ii verificate s-au constatat dou� tipuri de rela�ii contractuale 
�i anume: 

a) între agentul de munca temporara - SC x SRL �i întreprinderile utilizatoare, în 
baza contractelor de punere la dispozi�ie care con�ine, printre altele: 

- datele de identificare ale utilizatorului; 
- obiectul �i durata contractului; 
- pre�ul contractului care include valoarea contractului de care beneficiaz� agentul 

de munca temporara, respectiv 285 euro/salariat/luna �i remunera�ia la care are dreptul 
salariatul temporar, respectiv minim 600 lei la cursul euro din ziua pla�ii + 45 euro/zi + 60 
euro/noapte cazare: 

- obliga�iile p�rtilor precum �i alte clauze. 
Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� în perioada supus� verific�rii 

agentul de munc� temporar� - SC x SRL a încheiat contracte cu trei utilizatori din statul 
membru Austria �i anume: 

- x - având codul de înregistrare în scopuri de TVA xx, contract nr. /12.07.2012; 
- x - având cod de înregistrare în scopuri de TVA x, contract nr. 1/04.12.20M2; 
- x - având cod de înregistrare în scopuri de TVA xx, contract nr. 2/04.12.2012. 
b) între angajatorul SC x SRL �i angaja�i se încheie contracte de munc� 

temporar�, acestea având natura contractelor individuale de munc� în condi�iile 
prev�zute de Codul Muncii pentru încheierea �i con�inutul acestora. În mod expres în 
contractele de munc� temporar� sunt prev�zute: 

- natura misiunii de munc� temporar� pentru care a fost angajat salariatul 
temporar conform Clasific�rii ocupa�iilor din România în condi�iile �i parametrii prev�zu�i 
în actul adi�ional anexat contractului; 

- durata perioadei de munca ce urmeaz� s� fie prestat� în str�in�tate; 
- locul execut�rii misiunii de munc� temporar�; 
- salariul de baza acordat de angajator salariatului temporar pentru munc� 

prestat�. 
De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� celelalte drepturi 

salariale pe care Ie acorda societatea salaria�ilor temporari (ex: indemniza�ia zilnic� de 
delegare pentru compensarea cheltuielilor personale, decontarea cheltuielilor de 
transport dus-întors, decontarea cheltuielilor de cazare efectuate) sunt prev�zute în 
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Decizia anexat� contractului de munca temporar� �i actului adi�ional, f�ra îns� a fi 
precizate cuantumul acestora pe feluri de cheltuieli.  

Organele de inspec�ie fiscala au verificat modul de constituire, înregistrare �i 
plata a salariilor pentru angaja�ii cu statut de salaria�i temporari. Totodat�, men�ioneaz� 
c� celelalte drepturi salariale acordate (indemniza�iile de deplasare prev�zute în deciziile 
anexate contractelor de munca temporar�) nu sunt eviden�iate în statul de salarii �i nu 
sunt supuse impozit�rii, angaja�ii beneficiind în mod integral de sumele primite, a�a cum 
s-a exemplificat în Procesul verbal nr.x/18.03.2014 încheiat cu ocazia efectu�rii 
controlului inopinat. 

Având în vedere cele constatate organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� 
urm�toarele: 

Societatea desf��oar� activitate ca agent de munca temporara, în condi�iile de 
func�ionare �i procedur� de autorizare în conformitate cu prevederile Hot�rârii nr. 
938/2004 �i ale art. 87 (88) din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii. 

În conformitate cu art.87 din Legea nr.53/2003 actualizat�, munca prin agent de 
munc� temporar� este definit� astfel: 

„Munca temporar� este munca prestat� de un salariat temporar care din 
dispozi�ia agentului de munca temporar�, presteaz� munca în favoarea unui utilizator. 

Salariatul temporar este persoana încadrat� la un agent de munca temporar�, 
pus la dispozi�ie unui utilizator pe durata necesar� în vederea îndeplinirii unor anumite 
sarcini precise �i cu caracter temporar. Agentul de munca temporar� este societatea 
comercial� autorizat� de Ministerul Muncii �i Solidarit��ii Sociale, care pune provizoriu la 
dispozi�ie utilizatorului personal calificat/necalificat pe care îl angajeaz� �i îl salarizeaz� 
în acest scop. 

Utilizatorul este angajatorul c�ruia agentul de munca temporar� îi pune la 
dispozi�ie un salariat temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise �i cu 
caracter temporar. 

Potrivit dispozi�iilor prev�zute de Codul Muncii republicat, titlul VII, art.88, munca 
prin agent de munc� temporar�, denumit� în continuare munc� temporar� este munca 
prestat� de un salariat temporar care, din dispozi�ia agentului de munc� temporar� 
presteaz� munca în favoarea unui utilizator. Salariul primit de salariatul temporar pentru 
fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl prime�te salariatul utilizatorului, care 
presteaza aceea�i munca sau una similara cu cea a salariatului temporar. 

Astfel, în urma corobor�rii dispozi�iilor din H.G. nr.938/10.06.2004 privind 
condi�iile de înfiin�are �i func�ionare, precum �i procedura de autorizare a agentului de 
munca temporara, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu cele din H.G. nr. 
1256/21.12.2011 privind condi�iile de înfiin�are �i func�ionare, precum �i procedura de 
autorizare a agentului de munc� temporar� �i cu cele din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul Muncii cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.43 - 47, referitoare la 
drepturile de delegare �i deta�are a salaria�ilor, Cap. VIII, art. 87 - 100^1 referitoare la 
munca prin agent de munc� temporar�, rezult� c� salaria�ilor temporari nu li se cuvin 
drepturi de delegare sau deta�are, statutul lor nefiind acela al unor salaria�i delega�i sau 
deta�a�i. Pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaz� de salariul pl�tit de 
agentul de munc� temporar�. 

La art. 45 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii, republicat�, deta�area este 
actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozi�ia 
angajatorului, la un alt angajator, în scopul execut�rii unor lucr�ri în interesul acestuia, 
iar potrivit prevederilor art. 47 din acela�i act normativ, drepturile salariale sunt pl�tite de 
c�tre angajatorul la care salariatul a fost deta�at (nu este cazul salaria�ilor temporari prin 
agent de munca temporara). Potrivit dispozi�iilor art.43 din aceea�i lege, delegarea 
reprezint� exercitarea temporar�, din dispozi�ia angajatorului, de c�tre salariat, a unor 
lucr�ri sau sarcini corespunz�toare atribu�iilor de serviciu în afara locului de munc�. 
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Salaria�ii unit��ii trimi�i în delega�ie sau deta�a�i în tar� sau str�in�tate beneficiaz� de 
dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare, indemniza�ie de delegare sau deta�are. 
Diurna reprezint� indemniza�ia pl�tit� cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare 
în alt� localitate în interes de serviciu. 

A�adar, salariatul deta�at spre deosebire de salariatul aflat sub inciden�a 
contractului de munc� temporar�, pe perioada deleg�rii exercit� pentru acela�i 
angajator lucr�ri sau sarcini corespunz�toare atribu�iilor de serviciu în afara locului sau 
de munc� (nu este cazul salaria�ilor temporari întrucât prin contractele de munc� 
temporar� se stabile�te c� locul de munc� al salaria�ilor temporari este la utilizatorul 
str�in unde presteaz� o munca specific� acestuia din urm�, conform prevederilor 
contractuale dintre p�r�i). 

 În concluzie, în cazul de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
drepturile primite de c�tre angaja�ii temporari ai agentului de munc� temporar� sub 
form� de diurna, reprezint� drepturi de natura salarial� cu toate obliga�iile care decurg 
din calcularea, eviden�ierea �i virarea impozitelor �i contribu�iilor aferente acestora, 
drepturi care nu se încadreaz� în prevederile art.55 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571.2003 
privind Codul fiscal referitoare la sumele care nu se includ in veniturile salariale �i nu se 
impoziteaz�. Astfel, urmare celor ar�tate s-a procedat la determinarea obliga�iilor de 
plata ale angajatorului �i ale angaja�ilor ce provin din sumele considerate în mod eronat 
de c�tre societate ca fiind de o alt� natur� (cheltuieli) decât venituri de natura salarial�.  

În acest sens echipa de inspec�ie fiscal� a procedat la calcularea bazei de 
impozitare, respectiv a salariului brut aferent fiec�rui salariat în parte pe perioada 
deta��rilor (pornind de la veniturile nete considerate cheltuieli cu deplasarea �i diurna 
men�ionate în delega�iile de deplasare) �i a impozitelor �i contribu�iilor salariale aferente 
fiec�rui salariat (anexa lucru la raport). 

 Centralizând sumele rezultate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit cuantumul 
impozitelor, taxelor �i contribu�iilor salariale aferente fiec�rei perioade (trimestru) care 
trebuiau re�inute de la asigura�i, precum �i cele datorate de angajator. Aceste sume 
stând la baza calcul�rii diferentelor �i accesoriilor aferente fiec�rei obliga�ii fiscale 
(Anexa nr. 1). 

1. Impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor. 
În urma controlului efectuat, în baza documentelor puse la dispozi�ie de c�tre 

societate, respectiv state de plata lunare, deconturi de deplasare, dispozi�ii de încasare, 
extrase de cont cu sumele încasate de persoanele angajate, au fost constatate diferen�e 
semnificative între sumele lunare încasate de persoanele angajate �i venitul net din 
statele de salarii, diferen�a fiind reprezentat� de diurna acordat�. 

Potrivit prevederilor art.55 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau 
natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract 
individual de munca sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de perioada la 
care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord�...".  

Potrivit alin.(4) din acela�i act normativ, urm�toarele sume nu sunt incluse în 
veniturile salariale �i nu sunt impozabile, în înte�esul impozitului pe venit: ...g) sumele 
primite de angaja�i pentru acoperirea cheltuielilor de transport �i cazare �i a 
indemniza�iei primite pe perioada deleg�rii �i deta��rii în �ar� �i în str�in�tate, în deta�at 
astfel cum este definit de art. 42-47 din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicat�, 
organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� drepturile primite de salaria�ii temporari sub 
forma de cheltuieli reprezentând diurna sunt drepturi salariale suportate de unitate pe 
durata misiunii la utilizator. 

Astfel, s-a procedat la modificarea bazei de impunere, stabilindu-se o diferen�� de 
impozit pe veniturile de natura salarial� în sum� total� de x lei, calculat� asupra bazei 
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impozabile în sum� de x lei (diferen�a dintre salariul brut în sum� total� de x lei �i 
obliga�iile reprezentând contribu�ii sociale datorate de asigurat în sum� total� de x lei ). 

Pentru diferen�a de impozit pe veniturile din salarii stabilit� au fost calculate 
dobânzi în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu 
prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

2. Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator. 
În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr.571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator în suma de x lei. 

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator stabilita urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în sum� de x 
lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.119, 
art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 3. Contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inute de la asigura�i. 
În urma controlului electuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarca prevederilor art.296^18 din Legea nr.571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia individual� de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei. 

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia individual� de asigur�ri 
sociale re�inute de la asigura�i stabilita urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în 
sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile 
art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

4. Contribu�ia de asigur�ri pentru somaj datorat� de angajator. 
În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia de asigur�ri 
pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de x Iei. 

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri pentru 
�omaj datorata de angajator stabilit� urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în suma 
de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de xlei, în conformitate cu prevederile art.119, 
art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 5. Contribu�ia individual� de asigur�ri pentru somaj re�inut� de la asigura�i. 
În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia individual� de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei. 

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri pentru 
�omaj datorata de asigura�i stabilit� urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în suma 
de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.119, 
art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

6. Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� de angajator. 
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În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 
nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorat� de angajator în suma de x lei. 

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de angajator stabilit� urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în 
suma de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile 
art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

7. Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i. 
În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia pentru asigur�ri 
de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în suma de x lei.  

Pentru diferen�a în sum� de x lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de asigura�i stabilit� urmare verific�rii au fost calculate dobânzi în 
suma de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu prevederile 
art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

8. Contribu�ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata crean�elor 
salariale.  

În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 
nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia angajatorului la 
fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale în sum� de x lei. 

Pentru diferen�a în suma de x lei reprezentând contribu�ia angajatorului la fondul 
de garantare pentru plata crean�elor salariale stabilit� urmare verific�rii au fost calculate 
dobânzi în suma de xlei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu 
prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

9. Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice. 
În urma controlului efectuat, a fost modificat� baza de impunere, constatându-se 

nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia pentru concedii 
�i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice în suma de x Iei. 

Pentru diferen�a in suma de x lei reprezentând contribu�ia pentru concedii si 
indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice slabilit� urmare verific�rii au fost calculate 
dobânzi în sum� de x lei �i �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în conformitate cu 
prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

10. Contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
datorate de angajator. 

În urma controlului efectuat, a fost modificata baza de impunere, constatându-se 
nerespectarea prevederilor art.296^18 din Legea nr. 571/2003, referitoare la modalitatea 
de calcul, re�inere �i virare a contribu�iilor sociale. Prin recalcularea bazei impozabile a 
fost stabilit� o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia de asigurare 
pentru accidente de munca �i boli profesionale datorat� de angajator în sum� de x lei. 
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Pentru diferen�a în suma de x lei reprezentând contribu�ia de asigurare pentru 
accidente de munca �i boli profesionale datorat� de angajator slabilit� urmare verific�rii 
au fost calculate dobânzi în sump de x lei �i �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în 
conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

 
 
1. Referitor la suma de x lei reprezentând diferen�e la bugetul de stat �i 

bugetul asigur�rilor sociale �i accesorii în sum� de x lei, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 

Timi�oara prin Serviciul de Solu�ionare Contesta�ii este dac� organele de 
inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit în sarcina contestatoarei suma total� de x 
lei reprezentând impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor, contribu�ii 
sociale �i accesorii aferente acestora. 

 
SC x SRL este autorizat� s� desf��oare activitate de agent de munc� temporar� 

în condi�iile prev�zute de H.G. nr.1256/2011 privind condi�iile de înfiin�are �i func�ionare, 
precum �i procedura de autorizare a agentului de munc� temporar�, de�inând în acest 
sens Autoriza�ia de func�ionare seria A nr.120 eliberat� de Ministerul Muncii, Familiei �i 
Protec�iei Sociale, la data de 06.12.2012.  

Contestatoarea de�ine atât personal cu statut de angaja�i permanen�i ai societ��ii 
(director, contabil, func�ionari) pentru care sunt încheiate contracte individuale de munca 
pe termen nelimitat între societate �i aceste persoane, cât �i personal aflat sub inciden�a 
contractelor de munca temporar�, ace�tia fiind pu�i la dispozi�ia utilizatorilor (persoane 
juridice cu domiciliul fiscal în alte state membre) pentru a lucra temporar sub 
supravegherea �i conducerea acestora. 

În ceea ce prive�te for�a de munc� angajat� în baza contractelor de munca 
temporara, s-au constatat doua tipuri de rela�ii contractuale �i anume: 

a) între agentul de munca temporara - SC x SRL �i întreprinderile utilizatoare, în 
baza contractelor de punere la dispozi�ie care con�ine, printre altele, sunt prev�zute: 

- datele de identificare ale utilizatorului; 
- obiectul si durata contractului; 
- pre�ul contractului care include valoarea contractului de care beneficiaz� agentul 

de munca temporara, respectiv 285 euro/salariat/luna si remunera�ia la care are dreptul 
salariatul temporar, respectiv minim 600 lei la cursul euro din ziua pla�ii + 45 euro/zi + 60 
euro/noapte cazare: 

- obliga�iile p�rtilor precum �i alte clauze. 
Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c�, în perioada supus� verific�rii 

agentul de munc� temporar� - SC x SRL a încheiat contracte cu trei utilizatori din statul 
membru Austria �i anume: 

- x - având codul de înregistrare în scopuri de TVA x, contract nr. 4/12.07.2012; 
- x - având cod de înregistrare în scopuri de TVA x, contract nr. 1/04.12.20M2; 
- x - având cod de înregistrare în scopuri de TVA x, contract nr.2/04.12.2012. 
b) între angajatorul SC x SRL �i angaja�i se încheie contracte de munc� 

temporar�, acestea având natura contractelor individuale de munc� în condi�iile 
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prev�zute de Codul Muncii pentru încheierea �i con�inutul acestora. În mod expres în 
contractele de munc� temporar� sunt prev�zute: 

- natura misiunii de munc� temporar� pentru care a fost angajat salariatul 
temporar conform Clasific�rii ocupa�iilor din România în condi�iile �i parametrii prev�zu�i 
în actul adi�ional anexat contractului; 

- durata perioadei de munca ce urmeaz� s� fie prestat� în str�in�tate; 
- locul execut�rii misiunii de munc� temporar�; 
- salariul de baza acordat de angajator salariatului temporar pentru munc� 

prestat�. 
Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� celelalte drepturi salariale pe care Ie 

acorda societatea salaria�ilor temporari (ex: indemniza�ia zilnic� de delegare pentru 
compensarea cheltuielilor personale, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, 
decontarea cheltuielilor de cazare efectuate) sunt prev�zute în Decizia anexat� 
contractului de munca temporar� �i actului adi�ional, fara îns� a fi precizate cuantumul 
acestora pe feluri de cheltuieli.  

 
a. Referitor la impozitul pe venituri din salarii �i asimilate salariilor în sum� 

de 123.858 lei. 
 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� în baza documentelor puse la dispozi�ie de 

c�tre societate, respectiv state de plat� lunare, deconturi de deplasare, dispozi�ii de 
încasare, extrase de cont cu sumele încasate de persoanele angajate, au fost 
constatate diferente semnificative între sumele lunare încasate de persoanele angajate 
�i venitul net din statele de salarii, diferen�a fiind reprezentat� de diurna acordat�. 

Având în vedere c� statutul salariatului temporar nu este acela de salariat delegat 
sau deta�at, astfel cum este definit de art. 42-47 din Legea 53/2003 - Codul muncii, 
republicat�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� drepturile primite de salaria�ii 
temporari sub forma de cheltuieli reprezentând diurna, nu se încadreaz� în prevederile 
art.55 alin.(4) lit.g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal referitoare la sumele care 
nu se includ în veniturile salariale �i nu se impoziteaz�, acestea sunt drepturi salariale 
suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator.  

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la modificarea bazei de 
impunere, respectiv a salariului brut aferent fiec�rui salariat în parte pe perioada 
deta��rilor (pornind de la veniturile nete considerate cheltuieli cu deplasarea �i diurna 
men�ionate în delega�iile de deplasare), stabilindu-se o diferen�� de impozit pe veniturile 
de natur� salarial� în sum� total� de x lei, calculat� asupra bazei impozabile în sum� de 
x lei (diferen�a dintre salariul brut în sum� total� de x lei �i obliga�iile reprezentând 
contribu�ii sociale datorate de asigura�i în sum� total� de x lei) 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
„Definirea veniturilor din salarii 
Art.55 
„(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile 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, indiferent de perioada la care se 
refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord�, inclusiv 
indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 

 (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplic� �i urm�toarelor 
tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: 

[...] 
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k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor în 
vederea impunerii.” 

 
coroborate cu prevederile pct.68 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobare Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:  

„68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea 
sumelor încasate ca urmare a unei rela�ii contractuale de munc�, precum �i orice sume 
de natur� salarial� primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se 
refer�, �i care sunt realizate din: 

a) sume primite pentru munca prestat� ca urmare a contractului individual de 
munc�, a contractului colectiv de munc�, precum �i pe baza actului de numire: 

- salariile de baz�; 
- sporurile �i adaosurile de orice fel; 
- indemniza�ii pentru trecerea temporar� în alt� munc�, pentru reducerea timpului 

de munc�, pentru carantin�, precum �i alte indemniza�ii de orice fel, altele decât cele 
men�ionate la pct. 3, având aceea�i natur�; 

- recompensele �i premiile de orice fel; 
- sumele reprezentând premiul anual �i stimulentele acordate, potrivit legii, 

personalului din institu�iile publice, cele reprezentând stimulentele acordate salaria�ilor 
agen�ilor economici; 

- sumele primite pentru concediul de odihn�, cu excep�ia sumelor primite de 
salariat cu titlu de desp�gubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului �i 
familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de munc�, precum �i eventualele 
prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihn�; 

- sumele primite în caz de incapacitate temporar� de munc�; 
- valoarea nominal� a tichetelor de mas�, tichetelor de cre��, tichetelor de 

vacan��, acordate potrivit legii; 
- orice alte câ�tiguri în bani �i în natur�, primite de la angajatori de c�tre angaja�i, 

ca plat� a muncii lor;” 
 
 „Cotele de impozitare 
Art. 43 
(1) Cota de impozit este de 16% �i se aplic� asupra venitului impozabil 

corespunz�tor fiec�rei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe 
veniturile din: 

[...] 
b) salarii;” 
 
Totodat�, prevederile art.88 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, define�te termenii corespunz�tori 
rela�iilor de munc� desf��urate de un agent de munc� temporar�: 

 
Art. 88 
„(1) Munca prin agent de munc� temporar� este munca prestat� de un salariat 

temporar care a încheiat un contract de munc� temporar� cu un agent de munc� 
temporar� �i care este pus la dispozi�ia utilizatorului pentru a lucra temporar sub 
supravegherea �i conducerea acestuia din urm�. 

  (2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de munc� 
temporar� cu un agent de munc� temporar�, în vederea punerii sale la dispozi�ia unui 
utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea �i conducerea acestuia din urm�. 
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  (3) Agentul de munc� temporar� este persoana juridic�, autorizat� de Ministerul 
Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale, care încheie contracte de munc� temporar� cu 
salaria�i temporari, pentru a-i pune la dispozi�ia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada 
stabilit� de contractul de punere la dispozi�ie sub supravegherea �i conducerea 
acestuia. Condi�iile de func�ionare a agentului de munc� temporar�, precum �i 
procedura de autorizare se stabilesc prin hot�râre a Guvernului. 

  (4) Utilizatorul este persoana fizic� sau juridic� pentru care �i sub 
supravegherea �i conducerea c�reia munce�te temporar un salariat temporar pus la 
dispozi�ie de agentul de munc� temporar�. 

 (5) Misiunea de munc� temporar� înseamn� acea perioad� în care salariatul 
temporar este pus la dispozi�ia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea 
�i conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise �i cu caracter temporar.” 

 
Potrivit prevederilor art.42-48 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, 

republicat�, se stipuleaz�: 
Art. 42 
„(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de c�tre angajator prin delegarea 

sau deta�area salariatului într-un alt loc de munc� decât cel prev�zut în contractul 
individual de munc�. 

(2) Pe durata deleg�rii, respectiv a deta��rii, salariatul î�i p�streaz� func�ia �i 
toate celelalte drepturi prev�zute în contractul individual de munc�.” 

 
Art. 43 
„Delegarea reprezint� exercitarea temporar�, din dispozi�ia angajatorului, de 

c�tre salariat, a unor lucr�ri sau sarcini corespunz�toare atribu�iilor de serviciu în afara 
locului s�u de munc�.” 

 
 Art. 44 
 „(1) Delegarea poate fi dispus� pentru o perioad� de cel mult 60 de zile 

calendaristice în 12 luni �i se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 
de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a 
deleg�rii nu poate constitui motiv pentru sanc�ionarea disciplinar� a acestuia. 

 (2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport �i cazare, 
precum �i la o indemniza�ie de delegare, în condi�iile prev�zute de lege sau de 
contractul colectiv de munc� aplicabil.” 

 
 Art. 45 
 „Deta�area este actul prin care se dispune schimbarea temporar� a locului de 

munc�, din dispozi�ia angajatorului, la un alt angajator, în scopul execut�rii unor lucr�ri 
în interesul acestuia. În mod excep�ional, prin deta�are se poate modifica �i felul muncii, 
dar numai cu consim��mântul scris al salariatului.” 

 
 Art. 46 
 „(1) Deta�area poate fi dispus� pe o perioad� de cel mult un an. 
  (2) În mod excep�ional, perioada deta��rii poate fi prelungit� pentru motive 

obiective ce impun prezen�a salariatului la angajatorul la care s-a dispus deta�area, cu 
acordul ambelor p�r�i, din 6 în 6 luni. 

  (3) Salariatul poate refuza deta�area dispus� de angajatorul s�u numai în mod 
excep�ional �i pentru motive personale temeinice. 

  (4) Salariatul deta�at are dreptul la plata cheltuielilor de transport �i cazare, 
precum �i la o indemniza�ie de deta�are, în condi�iile prev�zute de lege sau de 
contractul colectiv de munc� aplicabil.” 



                               
                          

 14 

 
   Art. 47 
  „(1) Drepturile cuvenite salariatului deta�at se acord� de angajatorul la care s-a 

dispus deta�area. 
   (2) Pe durata deta��rii salariatul beneficiaz� de drepturile care îi sunt mai 

favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus deta�area, fie de drepturile 
de la angajatorul la care este deta�at. 

   (3) Angajatorul care deta�eaz� are obliga�ia de a lua toate m�surile necesare 
pentru ca angajatorul la care s-a dispus deta�area s� î�i îndeplineasc� integral �i la timp 
toate obliga�iile fa�� de salariatul deta�at. 

   (4) Dac� angajatorul la care s-a dispus deta�area nu î�i îndepline�te integral �i 
la timp toate obliga�iile fa�� de salariatul deta�at, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul 
care a dispus deta�area. 

   (5) În cazul în care exist� divergen�� între cei doi angajatori sau niciunul dintre 
ei nu î�i îndepline�te obliga�iile potrivit prevederilor alin. (1) �i (2), salariatul deta�at are 
dreptul de a reveni la locul s�u de munc� de la angajatorul care l-a deta�at, de a se 
îndrepta împotriva oric�ruia dintre cei doi angajatori �i de a cere executarea silit� a 
obliga�iilor neîndeplinite.” 

 
   Art. 48 
   „Angajatorul poate modifica temporar locul �i felul muncii, f�r� consim��mântul 

salariatului, �i în cazul unor situa�ii de for�� major�, cu titlu de sanc�iune disciplinar� sau 
ca m�sur� de protec�ie a salariatului, în cazurile �i în condi�iile prev�zute de prezentul 
cod.” 

 
Prin H.G. nr.1256/2011 privind condi�iile de înfiin�are �i func�ionare, precum �i 

procedura de autorizare a agentului de munc� temporar�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, sunt precizate rela�iile contractuale care urmeaz� a se încheia 
de agentul de munc� temporar�, respectiv dou� tipuri de rela�ii contractuale: 

1. între agentul de munc� temporar� �i utilizatorii din str�in�tate se încheie 
contracte de punere la dispozi�ia utilizatorului de salaria�ii temporari; 

2. între agentul de munc� temporar� �i salaria�ii temporari se încheie contracte 
de munc� temporar�.  

 
Astfel, prevederile art.91, art.94 �i art.96 din Legea nr.53/2003 privind Codul 

muncii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
 
Art. 91 
“(1) Agentul de munc� temporar� pune la dispozi�ia utilizatorului un salariat 

angajat prin contract de munc� temporar�, în baza unui contract de punere la dispozi�ie 
încheiat în form� scris�. 

 (2) Contractul de punere la dispozi�ie trebuie s� cuprind�: 
  a) durata misiunii; 
  b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesar�, locul 

execut�rii misiunii �i programul de lucru; 
  c) condi�iile concrete de munc�; 
  d) echipamentele individuale de protec�ie �i de munc� pe care salariatul 

temporar trebuie s� le utilizeze; 
  e) orice alte servicii �i facilit��i în favoarea salariatului temporar; 
   f) valoarea comisionului de care beneficiaz� agentul de munc� temporar�, 

precum �i remunera�ia la care are dreptul salariatul; 
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  g) condi�iile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozi�ie 
de un agent de munc� temporar�. 

 (3) Orice clauz� prin care se interzice angajarea de c�tre utilizator a salariatului 
temporar dup� îndeplinirea misiunii este nul�.” 

 
  Art. 94  
 “(1) Contractul de munc� temporar� este un contract individual de munc� ce se 

încheie în scris între agentul de munc� temporar� �i salariatul temporar, pe durata unei 
misiuni. 

   (2) În contractul de munc� temporar� se precizeaz�, în afara elementelor 
prev�zute la art.17 �i art.18 alin.(1), condi�iile în care urmeaz� s� se desf��oare 
misiunea, durata misiunii, identitatea �i sediul utilizatorului, precum �i cuantumul �i 
modalit��ile remunera�iei salariatului temporar.” 

 
   Art. 96 
   “(1) Pe toat� durata misiunii salariatul temporar beneficiaz� de salariul pl�tit de 

agentul de munc� temporar�. 
   (2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabile�te 

prin negociere direct� cu agentul de munc� temporar� �i nu poate fi mai mic decât 
salariul minim brut pe �ar� garantat în plat�. 

   (3) Agentul de munc� temporar� este cel care re�ine �i vireaz� toate 
contribu�iile �i impozitele datorate de salariatul temporar c�tre bugetele statului �i 
pl�te�te pentru acesta toate contribu�iile datorate în condi�iile legii. 

   (4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care 
obliga�iile privind plata salariului �i cele privind contribu�iile �i impozitele au devenit 
scadente �i exigibile, iar agentul de munc� temporar� nu le execut�, ele vor fi pl�tite de 
utilizator, în baza solicit�rii salariatului temporar. 

   (5) Utilizatorul care a pl�tit sumele datorate potrivit alin. (4) se subrog�, pentru 
sumele pl�tite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de munc� 
temporar�.” 

 
Elementele pe care trebuie s� le con�in� contractele încheiate sunt precizate în 

H.G. nr.1256/2011 privind condi�iile de func�ionare, precum �i procedura de autorizare a 
agentului de munc� temporar�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 

 
 Art. 10 
„(1) Agentul de munc� temporar� încheie cu salariatul temporar un contract de 

munc� temporar�, în scris, în limba român�, care trebuie s� cuprind� elementele 
prev�zute la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicat�. 

(2) Pentru fiecare nou� misiune de munc� temporar�, între p�r�i se încheie un 
nou contract de munc� temporar�, în care vor fi precizate toate elementele prev�zute la 
alin. (1) care sunt modificate. 

(3) Contractul de munc� temporar� încheiat pentru mai multe misiuni de munc� 
temporar� înceteaz� la terminarea ultimei misiuni de munc� temporar� pentru care a 
fost încheiat.” 

 
Art. 11 
„(1) Agentul de munc� temporar� pune la dispozi�ia utilizatorului un salariat 

temporar, în baza unui contract de punere la dispozi�ie încheiat în form� scris�. 
(2) Contractul de punere la dispozi�ie trebuie s� cuprind� elementele prev�zute la 

art. 91 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicat�. 
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(3) Condi�iile de baz� de munc� �i de angajare referitoare la durata timpului de 
lucru, munca suplimentar�, repausul zilnic �i s�pt�mânal, munca de noapte, concediile 
�i s�rb�torile legale �i salarizarea aplicabile salaria�ilor temporari sunt, pe durata misiunii 
de munc� temporar� la un utilizator, cel pu�in acelea care s-ar aplica salaria�ilor în cazul 
în care ace�tia ar fi fost recruta�i direct de c�tre utilizatorul respectiv pentru a ocupa 
acela�i loc de munc�. Toate condi�iile de baz� de munc� �i de angajare stabilite prin 
legisla�ie, regulamentul intern, contractul colectiv de munc� aplicabil, precum �i prin 
orice alte reglement�ri specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile în mod direct �i 
salaria�ilor temporari pe durata misiunii de munc� temporar�. 

(4) În cazul în care misiunea de munc� temporar� oferit� de agentul de munc� 
temporar� poate pune în pericol via�a �i integritatea fizic� �i/sau psihic� a salariatului 
temporar, acesta este îndrept��it s� refuze misiunea de munc� temporar�. 

(5) Refuzul salariatului se face în form� scris� �i nu poate constitui motiv de 
sanc�iune sau concediere.” 

 
Art. 12 
„Agen�ii de munc� temporar� au obliga�ia de a �ine eviden�a �i de a înregistra 

contractele de munc� temporar� în Registrul general de eviden�� al salaria�ilor, potrivit 
prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003, republicat�.” 

 
 
Coroborând prevederile H.G. nr.1256/2011 privind condi�iile de func�ionare, 

precum �i procedura de autorizare a agentului de munc� temporar� �i ale Legii nr. 
53/2003 privind Codul muncii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
rezult� c� salaria�ilor temporari nu li se cuvin drepturi de delegare sau deta�are, statutul 
lor nefiind acela de salaria�i delega�i sau deta�a�i. Pe toat� durata misiunii salariatul 
temporar beneficiaz� de salariu pl�tit de agentul de munc� temporar�. 

Salariatul delegat spre deosebire de salariatul aflat sub inciden�a contractului de 
munc� temporar�, pe perioada deleg�rii exercit� pentru acela�i angajator lucr�ri �i 
sarcini corespunz�toare atribu�iilor de serviciu în afara locului s�u de munc�, ceea ce nu 
este cazul salariatului temporar, întrucât prin contractul de munc� temporar� se 
stabile�te c� locul de munc� al salariatului temporar este la utilizatorul str�in, unde 
presteaz� o munc� specific� la solicitarea acestuia din urm� �i din dispozi�ia acestuia. 

 
În concluzie, în cazul în spe��, se re�ine c� drepturile primite de c�tre salaria�ii 

temporari ai agentului de munc� temporar� sub form� de diurn�, reprezint� drepturi de 
natur� salarial� cu toate obliga�iile care decurg din calcularea, eviden�ierea �i virarea 
impozitelor �i contribu�iilor aferente acestora, drepturi care nu se încadreaz� în 
prevederile art.55 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, referitoare la sumele care nu se includ în veniturile salariale �i 
nu se impoziteaz�. 

 
În cazul în spe��, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au verificat modul de 

constituire, înregistrare �i plata salariilor pentru angaja�ii cu statut de salaria�i temporari, 
constatând c� potrivit statului de salarii (considerat aleator ca exemplu în modul de 
determinare a drepturilor salariale - statul de salarii aferent lunii octombrie 2013 pentru 
salariatul x) : 

- salariul de baz� (brut) al angajatului este de xlei care reprezint� baza de 
impozitare pentru obliga�iile reprezentând impozite �i contribu�ii salariale, salariatul 
beneficiind de un salariul net de x lei, pe care îl prime�te în mân�, pe baza dispozi�iei de 
plat� nr.43 din octombrie 2013. 
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- celelalte drepturi salariale acordate (indemniza�ii de deplasare prev�zute în 
decizia anexat� contractului de munc� temporar� nr.111/17.07.2013) nu sunt 
eviden�iate în statul de salarii �i nu sunt supuse impozit�rii, angajatul beneficiind în mod 
integral de sumele primite, respectiv x euro acorda�i în mân� conform dispozi�iei de plat� 
nr.43 din octombrie 2013 �i 740,45 euro vira�i în contul din banc� a�a cum rezult� din 
extrasul de cont la data de 31.10.2013 emis de Raiffaisen Bank - Agen�ia x. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea contestatoare constituie, 
eviden�iaz� �i declar� în mod eronat toate contribu�iile �i impozitele datorate de salaria�ii 
temporari, calculate la salariul de încadrare, considerând c� celelalte drepturi pe care le 
acord� (diurn�) nu sunt drepturi de natur� salariale, ci sunt drepturi de 
delegare/deta�are �i prin urmare au recalculat baza de impozitare, respectiv a salariului 
brut aferent fiec�rui salariat în parte pe perioada deta��rilor �i a impozitelor �i 
contribu�iilor salariale fiec�rui salariat.  

 
Urmare a solicit�rii unor clarific�ri privind diurna acordat� salaria�ilor temporari de 

c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice x, 
în adresa nr.x /10.04.2012 emis� de Ministerul Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale �i 
adresa nr.x30.05.2012 emis� de Ministerul Finan�elor Publice - Direc�ia General� 
Legisla�ie Cod Fiscal (anexate la dosarul cauzei) se men�ioneaz� c� statutul salariatul 
temporar nu este acela de salariat delegat sau deta�at, astfel cum este definit de art.42-
47 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
apreciindu-se în acela�i timp c� drepturile primite de salariatul temporar sub form� de 
cheltuieli de diurn� sunt drepturi salariale suportate de unitate pe durata misiunii la 
utilizator. 

 
Având în vedere cele prezentate, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au 

stabilit c� sumele primite de c�tre angaja�ii temporari ai agentului de munc� temporar� 
sub form� de diurna reprezint� venituri salariale supuse impozitului pe veniturile din 
salarii �i au stabilit diferen�a de impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor în 
sum� de x lei, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere.  

 
 
b. Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de x lei. 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� drepturile primite de salaria�ii 

temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt drepturi salariale suportate 
de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i  de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

[...] 
 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
a) pentru contribu�ia de asigur�ri sociale: 
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a^1) 31,3% pentru condi�ii normale de munc�, din care, 10,5% pentru contribu�ia 
individual� �i 20,8% pentru contribu�ia datorat� de angajator;” 

 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de x lei, motiv pentru care se va 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
c. Contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în 

sum� de x lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia individual� de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare care precizeaz�: 
 
Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i  de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

[...] 
 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
a) pentru contribu�ia de asigur�ri sociale: 
a^1) 31,3% pentru condi�ii normale de munc�, din care, 10,5% pentru 

contribu�ia individual� �i 20,8% pentru contribu�ia datorat� de angajator;” 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia 
individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei, motiv pentru 
care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
d. Contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de x 

lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia pentru �omaj datorat� 
de angajator în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
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„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
d) pentru contribu�ia la bugetul asigur�rilor de �omaj: 
d^2) 0,5% pentru contribu�ia datorat� de angajator; „ 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia pentru 
�omaj datorat� de angajator în sum� de x lei, motiv pentru care se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
e. Contribu�ia individual� de asigur�ri pentru somaj re�inut� de la asigura�i 

în sum� de x lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia individual� de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
d) pentru contribu�ia la bugetul asigur�rilor de �omaj: 
d^1) 0,5% pentru contribu�ia individual�;” 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia 
individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei, motiv 
pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
f. Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator în sum� de 

x lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 
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Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorate de angajator în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
b) pentru contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate: 
b^2) 5,2% pentru contribu�ia datorat� de angajator;” 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator în sum� de x lei, motiv pentru care se va 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
g. Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� 

de 49.333 lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia pentru asigur�ri de 
s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
b) pentru contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate: 
b^1) 5,5% pentru contribu�ia individual�; „ 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de x lei, motiv pentru care se va 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
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h. Contribu�ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean�elor 
salariale în sum� de x lei. 

 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia angajatorilor la Fondul 
de garantare pentru plata crean�elor salariale în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
f) 0,25% pentru contribu�ia la Fondul de garantare pentru plata crean�elor 

salariale, datorat� de angajator.” 
 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia 
angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale în sum� de x lei, 
motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de 
cerere. 

 
j. Contribu�ii pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau 

fizice în sum� de x lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ii pentru concedii �i 
indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
c) 0,85% pentru contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri 

sociale de s�n�tate;” 
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Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 
constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ii pentru 
concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice în sum� de x lei, motiv pentru 
care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
k. Contribu�ia de asigur�re pentru accidente de munc� �i boli profesionale 

datorat� de angajator în sum� de x lei. 
 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 

drepturile primite de salaria�ii temporari sub form� de cheltuieli reprezentând diurna sunt 
drepturi salariale, suportate de unitate pe durata misiunii la utilizator. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat baza impozabil� �i au 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� reprezentând contribu�ia de asigur�re pentru 
accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„Art. 296^18 Calculul, re�inerea �i virarea contribu�iilor sociale  
(1) Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator, precum �i entit��ile 

prev�zute la art. 296^3 lit. f) �i g) au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira lunar 
contribu�iile de asigur�ri sociale obligatorii. 

 (3) Cotele de contribu�ii sociale obligatorii sunt urm�toarele: 
[...] 
e) 0,15% - 0,85% pentru contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� 

�i boli profesionale, diferen�iat� în func�ie de clasa de risc, conform legii, datorat� 
de angajator;” 

 
Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus, precum �i 

constat�rile f�cute la punctul 1.a din prezenta decizie, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal c�, societatea 
contestatoarea datoreaz� pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013, contribu�ia de 
asigur�re pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator în sum� 
de x lei, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest 
cap�t de cerere. 

 
 
Întrucât în sarcina contestatoarei au fost re�inute debitele de natura impozitului pe 

veniturile din salarii �i asimilate salariilor �i contribu�iilor sociale în sum� total� de x lei, 
iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� argumente privind modul de calcul al 
dobânzilor/major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, se re�ine c�, aceasta datoreaz� �i 
accesoriile în sum� total� de x lei, respectiv: major�ri în sum� de x lei aferente 
impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor, penalit��i în sum� de x lei 
aferente impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor, major�ri în sum� de x 
lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator, penalit��i de întârziere 
în sum� de x lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator, major�ri 
în sum� de x lei aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i, penalit��i de întârziere în sum� de x lei aferente contribu�iei individuale de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, major�ri în sum� de x lei aferente contribu�iei 
de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, penalit��i de întârziere în sum� de x lei 
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aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, major�ri în sum� 
de x lei aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, 
penalit��i de întârziere în sum� de x lei aferente contribu�iei individuale de asigur�ri 
pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, major�ri în sum� de x lei aferente contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, penalit��i de întârziere în sum� de x 
lei aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, major�ri în 
sum� de x lei aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, 
penalit��i de întârziere în sum� de x lei aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 
re�inut� de la asigura�i, major�ri în sum� de x lei aferente contribu�iei de asigurare 
pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator, penalit��i de 
întârziere în sum� de x lei aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� 
�i boli profesionale datorat� de angajator, major�ri în sum� de  x lei aferente 
contribu�iilor pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice, penalit��i 
de întârziere în sum� de x lei aferente contribu�iilor pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice, major�ri în sum� de x lei aferente contribu�iei angajatorilor 
la Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale, penalit��i de întârziere în sum� 
de x lei aferente contribu�iei angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean�elor 
salariale, reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitele stabilite suplimentar, 
conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
Având în vedere cele mai sus precizate, precum �i faptul c� societatea nu aduce 

nici un argument de fond în sus�inerea contesta�iei care s� fie justificat cu documente, 
prin care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se re�ine c�, în mod 
legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�e de impozit pe veniturile din salarii 
�i asimilate salariilor �i contribu�iilor sociale în sum� total� de x lei �i accesorii în sum� 
total� de x lei. 

 
 
2. În ceea ce prive�te contesta�ia îndreptat� împotriva Dispozi�ia privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/29.05.2014 referitor la 
m�sura de  înregistrare în eviden�a contabil� a obliga�iilor stabilite,  

cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.R.F.P. Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea acesteia, în condi�iile în 
care dispozi�ia privind m�surile, nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, 
contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, ci la m�suri stabilite 
în sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean��. 

 
În fapt, prin Dispozi�ia de m�suri organele de inspec�ie fiscal� au dispus 

înregistrarea în eviden�a contabil� a obliga�iilor de plat� stabilite suplimentar de plat� în 
urma inspec�iei fiscale, în sum� total� de x lei reprezentând impozit pe veniturile din 
salarii �i asimilate salariilor, contribu�iilor sociale �i accesorii aferente. 

 
În drept,  sunt incidente prevederile art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003  

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care stipuleaz�:  

 
     „(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum �i împotriva deciziei de 
reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 
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    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor 
generale regionale ale finan�elor publice în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal 
contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 5 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva deciziilor de 
reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale de inspec�ie/control;” 

 
De asemenea, Ordinul ministrului finan�elor publice nr.1939/2004 pentru 

aprobarea formularului Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�, la pct.1 din Anexa 2  Instruc�iunile de completare a formularului "Dispozi�ie 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede: 

„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal� în 
aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile 
stabilite. Nu va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� 
bugetului general consolidat al statului. ”  

 
Întrucât m�surile stabilite în sarcina contestatoarei prin Dispozi�ia privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/29.05.2014, nu au caracterul 
unui titlu de crean��, se re�ine c� solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de 
cerere intr� în competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ 
contestat. Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.R.F.P. Timi�oara nu are 
competen�a de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�.  

 
Potrivit prevederilor art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
„(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, dosarul va fi transmis spre solu�ionare 

A.J.F.P. x - Inspec�ie Fiscal�, în calitate de organ emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 
 
Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin.(1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în baza referatului nr.                                                    se: 

 
 

D E C I D E 
 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC x SRL împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. x/30.05.2014 emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/30.05.2014, pentru suma de x lei reprezentând: 

 
      - x lei - impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor; 
      -   x lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate     
         salariilor; 
      - x lei - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
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      -   x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de     
                   angajator; 
      -   x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
      -     x lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inute 

                  de la asigura�i; 
      -     x lei - contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 
      -        x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                   angajator; 
      -     x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la   
                   asigura�i; 
      -     x lei - accesorii aferente contribu�ia individuale de asigur�ri pentru �omaj            
         re�inut� de la asigura�i; 
      -   x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator; 
      -     x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 

                  de angajator; 
      -   x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
      -     x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut�  

                  de la asigura�i; 
      -     x lei - contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli  

                  profesionale datorat� de angajator; 
      -        x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 

                   munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
      -    x lei - contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau         
                   fizice; 
      -       x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la              
        persoane juridice sau fizice; 
      -    x lei - contribu�ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata crean�elor  
                   salariale; 
      -       x lei - accesorii aferente contribu�iei angajatorului la fondul de garantare 

                  pentru plata crean�elor salariale.  
 
    2. Transmiterea contesta�iei formulat� de SC x SRL împotriva Dispozi�iei 

privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/29.05.2014, Administra�iei 
Jude�eane a Finan�elor Publice x - Inspec�ie Fiscal�, spre competenta solu�ionare. 

 
 
Prezenta decizie se comunic� la : 
                                    - SC x SRL 
                                    - A.J.F.P. x - Inspec�ie Fiscal�  
 
 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 

 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
x 
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