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DECIZIA NR. 110 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. … / 2010,  
asupra contesta�iei formulat� de SC X SA cu sediul în ..., str. …, nr. …, 
jude�ul .... 
           Contesta�ia a fost înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ... sub nr. … / 2010, împotriva Deciziei de 
impunere nr. … / 2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. 
… / 2010 �i care vizeaz� suma de ... lei reprezentând obliga�ii fiscale 
suplimentare privind contribu�ia asigur�rilor sociale de s�n�tate.  
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data …2010, data Decizia de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal�, contesta�ia a fost 
depus� în termen, respectiv la data de …2010, a�a cum rezult� din 
data înregistr�rii contesta�iei la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..., sub nr. … / 2010. 
           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�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
 
           Petenta consider� c� potrivit fi�ei privind obliga�iile fiscale 
suplimentare, poz. 2.1.2. „Motive de fapt" i s-a majorat baza impozabil� 
cu suma de ... lei pentru care contribu�ia asigur�rilor sociale de 
s�n�tate însumeaz� ... lei. 

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

  

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



 
     ����

 
 

  

2/8 

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

            Petenta arat� c� suma provine din indemniza�iile achitate 
diverselor persoane pentru care s-au încheiat conven�ii civile în temeiul 
art. 942 �i 1471 C.C. 
            Petanta î�i însu�e�te m�sura luat� pentru majorarea bazei 
impozabile însumând … lei, pentru care trebuie s� achite cu titlu de 
contribu�ie de asigurare de s�n�tate … lei, �i nu este de acord cu 
diferen�a de … lei majorare baz� impozabil�, respectiv cu v�rsarea 
C.A.S.S. de ... lei. 
          Petenta sus�ine c�, contractele civile sau asimilate acestora - din 
care rezult� sumele contestate, le-a încheiat cu respectarea 
prevederilor art. 942 �i 1471 din Codul Civil, activit��ile având caracter 
ocazional, �i nu intr� în obiectul de activitate al societ��ii: lucr�ri de 
repara�ii, contract de comodat pentru autovehicul, înc�rc�ri - desc�rc�ri 
mijloace de transport, arhivare, etc. 
          Petenta arat� c� pentru indemniza�iile achitate s-a aplicat 
impozitarea final� la surs�, ca singur� obliga�ie fiscal� legal�. 
           Petenta red�, pe grupe de lucr�ri, contractele încheiate, obiectul 
acestora �i sumele achitate, cât �i valoarea CAS pe care a fost obligat� 
s� o achite în mod nejustificat. 
           Petenta precizeaz� c� în toate cazurile în care a folosit 
contracte civile �i fac obiectul prezentei contesta�ii, a fost îndrept��it� 
s� încheie asemenea contracte în temeiul CC. art. 942 �i 1471, pentru 
indemniza�iile achitate neavând alt� obliga�ie fiscal� decât impozitarea 
la surs�, fiind, a�a cum a ar�tat, îndeplinite cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 
- Prest�rile efectuate nu se reg�sesc în obiectul de activitate al 
societ��ii; 
- Prest�rile de servicii au avut caracter cu totul ocazional. 
          Petenta arat� c�, în ceea ce prive�te contractul de comodat, 
acesta echivaleaz� cu contractul de închiriere, pentru care în nici un 
caz nu se percepe C.A.S. 
         De asemenea, pentru înc�rc�ri – desc�rc�ri, în timp de … ani de 
zile, s-au înregistrat pe cheltuieli … lei, echivalent cu … salarii minime 
pe economie, dup� cum urmeaz�: 
-în anul 2007, s-au cheltuit … lei, echivalent cu … salarii minime pe 
economie, au fost folosi�i … de oameni pentru … ac�iuni de desc�rc�ri 
vagoane �i TIR-uri, revenind doar … salarii minime pe economie 
pentru o opera�iune; 
-în anul 2008, s-au cheltuit … lei, utilizându-se … oameni, revenind … 
salarii minime pe economie pentru … ac�iuni, respectiv … salarii 
minime pe economie pentru …. ac�iune. 
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-în anul 2009, s-au cheltuit … lei, folosind … oameni, revenind .. salarii 
minime pe economie pentru … ac�iuni, respectiv … salarii minime pe 
economie pentru … ac�iune. 
           Petenta sus�ine c�, din cele ar�tate rezult� cu certitudine c� nu 
exist� nici o modalitate ca executan�ii s� fi putut fi angaja�i cu Carte de 
Munc�, pe perioad� determinat� sau nedeterminat�, ca s� se justifice 
�i cota asigur�rilor sociale. 
          De asemenea, toate persoanele folosite nu puteau beneficia, 
sub nici o form�, de asigur�ri de s�n�tate, doar pentru perioadele 
scurte în care au prestat activitatea. 
 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
a) cu privire la contribu�ia asigura�ilor la asigur�rile sociale de 
s�n�tate 
 
           În perioada supus� verific�rii agentul economic a achitat suma 
de … lei reprezentând remunerarea diver�ilor prestatori de servicii, 
angaja�i prin Contracte Civile încheiate în baza art.942 din Codul Civil 
pentru care agentul economic nu a costituit, re�inut �i declarat bugetului 
de stat contribu�ia de s�n�tate pentru persoanele fizice care au prestat 
servicii în baza Contractelor încheiate. Au fost solicitate agentului 
economic contractele încheiate cu prestatorii de servicii, �i o situa�ie a 
pl��ii lunare a prest�rilor servicii. În urma situa�iilor prezentate, s-a 
stabilit c� prest�rile servicii achitate de c�tre unitate diver�ilor prestatori 
sunt activit��i dependente, veniturile din aceste activit��i fiind venituri 
de natur� salarial�, conform prevederilor art.55 din Legea nr. 571 / 
2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
           În conformitate cu prevederile art.257 alin.1 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti 
lunare pentru asigur�rile de s�n�tate. 
           La aliniatul (2) al aceluia�i articol men�ionat mai sus, contribu�ia 
lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote de 6,5% 
(respetiv 5,5% începând cu 01.07.2008), care se aplic� asupra 
veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului 
pe venit. 
          Prin art.5 din Ordinul Nr. 617 / 2007 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, contribu�ia lunar� a persoanelor asigurate se 
stabile�te sub forma unei cote stabilite de lege, aplicat� asupra 
veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse 
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impozitului pe venit. Angajatorul are obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii 
lunare integrale a contribu�iei datorate de c�tre persoana asigurat� în 
contul deschis pe seama CNAS la unit��ile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului în a c�ror raz� angajatorii sunt lua�i în eviden�� ca pl�titori de 
impozite �i taxe. 
         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�, a unui raport de serviciu 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�. 
           Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau 
avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit, a�a cum sunt definite de Codul fiscal �i de 
Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
           Având în vedere aspectele men�ionate mai sus, în conformitate 
cu prevederile art.257 alin.2 lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind 
Reforma în domeniul s�n�t��ii, coroborate cu prevederile art.5 din 
Ordinul Nr. 617/ 2007, s-a majorat baza impozabil� cu suma de … lei 
pentru care s-a stabilit suplimentar contribu�ia asigura�ilor la 
asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� de … lei. 
 
b) cu privire la contribu�ia angajatorului la asigur�rile sociale de 
s�n�tate 
 
            Prin actul de control intocmit, s-a precizat c� în perioada 
supus� verific�rii SC X SA a achitat colaboratorilor pentru serviciile 
prestate în baza conven�iilor civile încheiate, suma de … lei. 
            Pentru sumele achitate lunar, în baza statelor de plat� 
persoanelor fizice care au prestat servicii în baza contractelor 
încheiate, agentul economic nu a costituit �i declarat bugetului de stat 
contribu�ia unit��ii la asigur�rile sociale de s�n�tate pentru persoanele 
fizice care au prestat servicii în baza contractelor încheiate. 
            Întrucât s-a considerat c�, activitatea prestat� de persoanele cu 
care societatea comercial� are încheiate conven�ii civile este o 
activitate dependent�, veniturile din aceast� activitate fiind în 
conformitate cu prevederile art.55 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal, venituri de natur� salarial�, în conformitate cu prevederile 
art.258 alin.1 �i 2 din Legea nr. 95 / 2006 privind Reforma în domeniul 
s�n�t�t��ii, persoanele juridice sau fizice la care îsi desf��oar� 
activitatea asigura�ii au obliga�ia s� calculeze si s� vireze la fond o 
contribu�ie de 7%, 6%, 5,5% �i 5,2% asupra fondului de salarii, 
datorat� pentru asigurarea s�n�t��ii personalului din unitatea 
respectiv�. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se 
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în�elege totalitatea sumelor utilizate de o persoan� juridic� pentru plata 
drepturilor salariale sau asimilate salariilor. 
      Astfel, în conformitate cu prevederile art.258 alin.1 din Legea 
95/2006 s-a majorat baza impozabil� cu suma de … lei, pentru care s-
a stabilit suplimentar contribu�ia unit��ii la asigur�rile sociale de 
s�n�tate 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�in 
urm�toarele: 

           SC X SA cu sediul în ..., str. …, nr. …, jude�ul ..., înregistrat� la 
Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. J … / … / …., Cod unic de 
înregistrare .., atribut fiscal RO reprezentat� de dl. T. R., în calitate de 
administrator unic �i dl. P. C., în calitate de consilier juridic.              

           Perioada verificat� : … 2005 –  … 2010 

           Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, în mod legal, organele 
de inspec�ie fiscal� au calculat contribu�ia la bugetul fondului de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de ... lei, prin includerea în 
baza de impozitare a veniturilor din salarii �i asimilate salariilor a 
unor sume achitate de societate în baza cotractelor civile, în 
condi�iile în care aceste contracte civile au fost încheiate cu 
persoane pentru activit��i, cu caracter temporar, ce nu fac parte 
din obiectul activit��ii principale �i secundare desf��urat� de 
societate. 

             În fapt, în perioada supus� verific�rii agentul economic a 
achitat suma de … lei reprezentând remunerarea diver�ilor prestatori 
de servicii, angaja�i prin Contracte Civile încheiate în baza art.942 din 
Codul Civil. 

              Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� agentul 
economic nu a costituit, re�inut �i declarat bugetului de stat contribu�ia 
de s�n�tate pentru persoanele fizice care au prestat servicii în baza 
contractelor încheiate, stabilind c� prest�rile servicii achitate de c�tre 
unitate diver�ilor prestatori sunt activit��i dependente, veniturile din 
aceste activit��i fiind venituri de natur� salarial�, conform prevederilor 
art.55 din Legea nr. 571 / 2003 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
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           Având în vedere aspectele men�ionate mai sus, în conformitate 
cu prevederile art.257 alin.2 lit.a) �i art.258 alin.1din Legea nr. 95/2006 
privind Reforma în domeniul s�n�t��ii, coroborate cu prevederile art.5 
din Ordinul Nr. 617/ 2007, s-a majorat baza impozabil� cu suma de … 
lei pentru care s-a stabilit suplimentar contribu�ia asigura�ilor la 
asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� de … lei �i  contribu�ia 
unit��ii la asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� de … lei. 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, 
contractele civile sau asimilate acestora - din care rezult� sumele 
contestate, le-a încheiat cu respectarea prevederilor art. 942 �i 1471 
din Codul Civil, activit��ile având caracter ocazional, �i nu intr� în 
obiectul de activitate al societ��ii: lucr�ri de repara�ii, contract de 
comodat pentru autovehicul, înc�rc�ri - desc�rc�ri mijloace de 
transport, arhivare, etc. 
           Totodat�, petenta precizeaz� c� în toate cazurile în care a 
folosit contracte civile �i care fac obiectul contesta�iei, a fost 
îndrept��it� s� încheie asemenea contracte în temeiul Codului Civil 
art.942 �i art.1471, pentru indemniza�iile achitate neavând alt� obliga�ie 
fiscal� decât impozitarea la surs�, fiind, a�a cum a ar�tat, îndeplinite 
cumulativ unn�toarele condi�ii: 
- Prest�rile efectuate nu se reg�sesc în obiectul de activitate al 
societ��ii; 
- Prest�rile de servicii au avut caracter cu totul ocazional. 
           Cu ocazia depunerii contesta�iei petenta a prezentat  
documente pentru justificarea pl��ii de prest�ri servicii în sum� de ... 
lei, servicii care nu îndeplinesc condi�iile de activitate dependent�, �i nu 
se asimileaz� salariilor, pentru care prin Decizia de impunere nr. 
.../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia 
fiscal� s-a stabilit suplimentar contribu�ia angajatorului la asigur�rile 
sociale de s�n�tate în sum� de ... lei �i respectiv contribu�ia asigura�ilor 
la asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� de ... lei. 
          Astfel, petenta a prezentat contractele civile sau asimilate 
încheiate în baza Codului Civil pentru activit��i cu caracter ocazional 
care nu intr� în obiectul de activitate al SC X SA   cum ar fi: lucr�ri de 
repara�ii, înc�rc�ri-desc�rc�ri mijloace de transport, arhivare, comodat, 
etc. reprezentând munci ocazionale de scurt� durat� care nu sunt 
înscrise în obiectul de acivitate al societ��ii, valoarea acestora fiind 
prezentat� în tabele anexate la contesta�ia formulat�. 
           Pentru indemniza�iile achitate s-a aplicat impozitarea final� la 
surs� ca singura obliga�ie fiscal� legal� deoarece sunt îndeplinite 
cumulativ condi�iile: prest�rile efectuate nu se reg�sesc în obiectul de 
activitate al societ��ii �i au un caracter cu totul ocazional. 
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           În interpretarea art. 1471 din Codul Civil, se re�ine faptul c� 
încheierea conven�iilor civile pentru prestarea unor activit��i se 
realizeaz� numai cu respectarea condi�iilor universal valabile care stau 
la baza oric�rei conven�ii, respectiv realizarea activit��ii s� fie cu 
caracter ocazional, conjunctural �i uneori urgent, s� nu aib� caracter 
de continuitate, iar activitatea respectiv� s� nu fie înscris� în obiectul 
de activitate principal sau secundar al firmei. 
             Conform celor prev�zute de Cap.III pct.67 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal: 
 “67. Veniturile de natur� salarial� prev�zute la art. 55 din Codul 
fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din 
activit��i dependente, dac� sunt îndeplinite urm�toarele criterii: 
    - p�r�ile care intr� în rela�ia de munc�, denumite în continuare 
angajator �i angajat, stabilesc de la început: felul activit��ii, timpul 
de lucru �i locul desf��ur�rii activit��ii; 
    - partea care utilizeaz� for�a de munc� pune la dispozi�ia 
celeilalte p�r�i mijloacele de munc�, cum ar fi: spa�ii cu înzestrare 
corespunz�toare, îmbr�c�minte special�, unelte de munc� �i 
altele asemenea; 
    - persoana care activeaz� contribuie numai cu presta�ia fizic� 
sau cu capacitatea ei intelectual�, nu �i cu capitalul propriu; 
    - pl�titorul de venituri de natur� salarial� suport� cheltuielile de 
deplasare în interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi 
indemniza�ia de delegare-deta�are în �ar� �i în str�in�tate, �i alte 
cheltuieli de aceast� natur�, precum �i indemniza�ia de concediu 
de odihn� �i indemniza�ia pentru incapacitate temporar� de 
munc� suportate de angajator potrivit legii; 
    - persoana care activeaz� lucreaz� sub autoritatea unei alte 
persoane �i este obligat� s� respecte condi�iile impuse de 
aceasta, conform legii.” 
           Mai mult, chiar prin referatul nr. … / 2010, întocmit de Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal�, se propune admiterea contesta�iei depus� de 
c�tre SC X SA, pentru suma de ... lei reprezentând contribu�ia 
angajatorului la asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� de … lei �i 
respectiv contribu�ia asigura�ilor la asigur�rile sociale de s�n�tate în 
sum� de … lei, întrucât elementele invocate sunt de natur� s� modifice 
constat�rile din actul de control �i implicit obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite �i comunicate societ��ii prin Decizia de 
Impunere nr. .../2010.   
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, se concluzioneaz� faptul c�, 
societatea contestatoare justific� plata de prest�ri servicii, în baza unor 
contracte civile sau asimilate încheiate în baza Codului Civil, în sum� 
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de ... lei, servicii care nu îndeplinesc condi�iile de activitate 
dependent�, �i nu se asimileaz� salariilor, pentru care prin Decizia de 
impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal�, în mod eronat, s-a stabilit suplimentar contribu�ie la 
bugetul asigur�rilor sociale de s�n�tate, motiv pentru care se va 
admite contesta�ia formulat� de SC X SA pentru suma de ... lei 
reprezentând:  
... lei - contribu�ia angajatorului la asigur�rile sociale de s�n�tate;  
... lei - contribu�ia asigura�ilor la asigur�rile sociale de s�n�tate.  
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 

D E C I D E : 
 
           Admiterea contesta�iei formulat�  de SC X SA împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. … / 2010, referitor la suma de ... lei reprezentând:  
-... lei – contribu�ia angajatorului la asigur�rile sociale de 
s�n�tate;  
-... lei – contribu�ia asigura�ilor la asigur�rile sociale de s�n�tate. 
                 Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 

Director Executiv 


