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DECIZIA Nr. 116 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL, cu sediul în sat X, jude�ul Hunedoara.  
                                     

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie suplimentar� de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 

   -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator;  

   - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorate de angajator; 

   -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

   - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate re�inut� de la asigura�i. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare sus�ine 
urm�toarele: 

Crean�a fiscal� privind contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator �i contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de 
la asigura�i, nu se întemeiaz� pe situa�ia de fapt real�, contrar dispozi�iilor 
art. 5, 6 �i 7 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, în ceea ce prive�te aplicarea unitar� a legisla�iei fiscale, 
exercitarea dreptului de apreciere al organului fiscal, obligativitatea acestuia 
de a adopta solu�iile fiscale admise de lege, întemeiate pe constat�ri 
complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz� �i exercitarea 
rolului s�u activ care presupune examinarea din oficiu a st�rii de fapt reale. 

În determinarea obliga�iilor suplimentare privind contribu�ia pentru 
asigur�rile de s�n�tate �i major�rile de întârziere aferente, în sum� total� 
de X lei, organele de inspec�ie fiscal� nu au avut în vedere examinarea 
tuturor st�rilor de fapt �i raporturilor juridice relevante pentru impunere, 
cerin�� impus� de art. 105 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul  de procedur� fiscal�. 

Înscrisul constatator al raportului de inspec�ie �i con�inutul deciziei de 
impunere contestate, nu probeaz� realizarea obiectului inspec�iei fiscale la 
SC X SRL, a�a cum este stipulat la art. 94 alin. (1) din Codul de procedur� 
fiscal�, în sensul c� organele de inspec�ie nu verific� �i nu stabilesc bazele 
de impunere a contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate, în coresponden�� 
cu leg�tura de cauzalitate dintre veniturile supuse impozit�rii �i prevederile 
legisla�iei fiscale. 

De�i, organelele de inspec�ie fiscal� dezvolt� în Raportul de inspec�ie 
faptul c�, agentul economic verificat a încheiat contracte civile în baza art. 
942 din Codul civil în vederea efectu�rii unor lucr�ri cu capital propriu (caii 
proprii) al persoanelor fizice, acestea nu aplic� norma fiscal� 
corespunz�toare în tratarea acestor venituri din alte surse, respectiv, 
prevederile art. 78 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În fundamentarea bazei de impunere, organele de inspec�ie invoc� 
prevederile art. 257 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul s�n�t��ii �i art. 5 din Ordinul nr. 617/2007, prevederi 
care se refer� la veniturile asimilate salariilor, a�a cum sunt definite la art. 
55 alin. (2) din Codul fiscal, nu la veniturile din alte surse, prev�zute de art. 
78 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit baza de impunere, 
suplimentar�, prin tratarea din punct de vedere fiscal a veniturilor ob�inute în 
baza contractelor civile ca, provenind din desf��urarea unei activitat��i 
dependente, potrivit art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ori, 
la pct. 67 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004 date în 
aplicarea art. 55 alin. (1) �i alin. (2) din Codul fiscal, se precizeaz� c�, „sunt 
venituri din activit��i dependente dac� sunt îndeplinite urm�toarele criterii: 
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Persoana care activeaz� contribuie numai cu presta�ia fizic� sau 
capacitatea ei intelectual�, nu �i cu capitalul propriu.” 

Sumele achitate de societate în baza contractelor civile reprezint� 
contravaloarea presta�iilor efectuate cu capital propriu (cai �i atelaje), fapt 
ce înl�tur� indubitabil caracterul de venituri de natur� salarial�, cum, eronat, 
au fost considerate de organele de inspec�ie. 

Având în vedere fundamentarea sus�inerilor de mai sus,, societatea 
comercial� concluzioneaz� c�, nu datoreaz� contribu�iile la asigur�rile de 
s�n�tate �i accesoriile aferente, stabilite prin decizia contestat�, astfel c�, 
solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat� precum �i anularea 
Deciziei de impunere nr. X �i în subsidiar a Raportului de inspec�ie fiscal� 
(par�ial) nr. X.  

II. Prin Decizia de impunere nr. X emis� în baza constat�rilor din 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, s-au stabilit în sarcina SC X SRL, 
obliga�ii fiscale suplimentare, reprezentând contribu�ii la asigur�rile 
sociale de s�n�tate în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente 
de X lei.   

Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, în perioada supus� controlului, SC X SRL a încheiat,  
contracte civile, pe perioad� nederminat�, cu diferite persoane fizice, în 
baza art. 942 din Codul civil. 

Obiectul acestor contracte reprezint� prest�ri de servicii cu caii pentru 
transportul materialului lemnos. 

Prin raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control au re�inut c�, 
potrivit art. 1471 din Codul civil, 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. 

Din analiza prevederilor din contractele încheiate de SC X SRL cu 
prestatorii de servicii, organele de inspec�ie au constatat c�, activitatea 
desf��urat� de ace�tia, nu are un caracter ocazional, acestea fiind 
încheiate pe perioad� nedeterminat� �i în strâns� leg�tur� cu obiectul 
principal de activitate. 
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Pentru serviciile prestate în baza contractelor civile încheiate, în 
perioada supus� verific�rii SC X SRL a achitat colaboratorilor suma de X 
lei, astfel: 

   - în perioada X                                     X lei; 

   - în anul X                                             X lei; 

   - în anul X                                             X lei; 

   - în perioada X                                      X lei. 

           Pentru sumele achitate lunar, în baza statelor de plat� întocmite, SC 
X SRL  nu a constituit, nu a re�inut �i nu a declarat c�tre bugetul de stat 
contribu�ia la asigur�rile de s�n�tate pentru persoanele fizice care au 
prestat serviciile prev�zute în contractele civile. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat c� veniturile ob�inute de persoanele fizice pe baza contractelor 
civile încheiate potrivit art. 942 din Codul civil, sunt venituri de natur� 
salarial�, invocând prevederile art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, astfel c�, au stabilit suplimentar, în 
sarcina societ��ii, obliga�ii de plat� în sum� total� de X lei, dup� cum 
urmeaz�: 

     -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

     -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator.  

           Pentru nerplata în termen a contribu�iilor pentru asigur�rilor de 
s�n�tate, stabilite suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere 
aferente în sum� total� de X lei, astfel: 

     -  X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate re�inut� de la asigura�i.    .    

     -   X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorate de angajator; 

III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 



 
     ����

 
 

  

5 

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

    
           Referitor la contribu�iile pentru asigur�ri de s�n�tate în sum� 
total� de X lei �i accesoriile aferente în sum� de X lei, stabilite prin 
decizia de impunere contestat�, Direc�ia general� a finan�elor publice 
a jude�ului Hunedoara este investit� s� se pronun�e dac� sumele 
achitate persoanelor fizice, in baza contractelor civile încheiate în 
baza art. 942 din Codul civil, se includ in baza de impozitare a 
veniturilor din salarii si asimilate salariilor sau dac� sumele respective 
pot fi incluse in categoria “alte venituri” cu impunere separat�. 
            
           În fapt, în perioada supus� controlului, SC X SRL a încheiat un 
num�r de X contracte civile, pe perioad� nederminat�, cu diferite persoane 
fizice, în baza art. 942 din Codul civil, care au ca obiect, prest�ri de servicii 
cu caii pentru transportul materialului lemnos, astfel: 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „recoltat �i tras cu caii proprii, 
material lemnos” cu o remunera�ie stabilit� de X lei/presta�ie; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „lucr�ri de c�r�u�erie cu caii proprii” 
cu o remunera�ie stabilit� de X lei/mc;  
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „fasonat cu utilaje proprii �i tras cu 
caii proprii, material lemnos din cadrul parchetului X” cu o remunera�ie 
stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „îngrijire animale pentru lucru la 
parchetele de exploatare” cu o remunera�ie stabilit� de Xlei/lun�; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „prest�ri servicii cu caii” cu o 
remunera�ie stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „prest�ri servicii cu caii” cu o 
remunera�ie stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „lucr�ri de întocmire avize de 
înso�ire �i sec�ionare cu utilaje proprii a materialului lemnosi” cu o 
remunera�ie stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „tras cu caii proprii a materialului 
lemnos din cadrul partizii X” cu o remunera�ie stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „tras cu caii proprii a materialului 
lemnos din cadrul partizii X” cu o remunera�ie stabilit� de Xlei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „prest�ri servicii cu caii” cu o 
remunera�ie stabilit� de X lei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „tras cu caii a materialului lemnos în 
cadrul partizii X” cu o remunera�ie stabilit� de Xlei/mc; 
   - contractul civil încheiat cu X, pentru „tras cu caii proprii a materialului 
lemnos din cadrul partizii X” cu o remunera�ie stabilit� de X lei/mc. 

Din analiza prevederilor din contractele încheiate de SC X SRL cu 
prestatorii de servicii, organele de inspec�ie au constatat c�, activitatea 
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desf��urat� de ace�tia, nu are un caracter ocazional, acestea fiind 
încheiate pe perioad� nedeterminat� �i în strâns� leg�tur� cu obiectul 
principal de activitate. 

           Prin raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control au re�inut c�, 
potrivit art. 1471 din Codul civil, 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. 
 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
c� veniturile ob�inute de persoanele fizice pe baza contractelor civile 
încheiate potrivit art. 942 din Codul civil, sunt venituri de natur� salarial�, 
invocând prevederile art. 55 alin. .(1)  �i alin. (2) lit. k) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�rora:  
 
         “(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) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 
       k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate 
salariilor”, 
coroborate cu prevederile pct.67 �i pct.68 din Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, care prev�d urm�toarele: 
 
          “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 
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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 
delegaredeta�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. 
 
     68. Veniturile din salarii sau 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; 
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- 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�; 
- orice alte câ�tiguri în bani �i în natur�, primite de la angajatori de 
c�tre angaja�i, ca plat� a muncii lor;” 
 
           Potrivit prevederilor legale de mai sus, se re�ine c�, organele de 
inspec�ie fiscal� au reîncadrat sumele achitate de societatea contestatoare 
persoanelor fizice cu care aceasta a incheiat contractele civile, ca fiind 
venituri de natura salarial� sau asimilate salariilor, astfel c�, au stabilit 
suplimentar, în sarcina societ��ii, obliga�ii de plat� în sum� total� de X lei, 
dup� cum urmeaz�: 

     -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

     -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator.  

Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, a încheiat 
contractele civile în baza art. 942 din Codul civil în vederea efectu�rii unor 
lucr�ri cu capital propriu (caii proprii) al persoanelor fizice, astfel c�, potrivit 
prevederilor art. 78 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, sumele achitate pentru activit��ile prestate, în baza acestor contracte, 
constituie venituri din alte surse. 

În drept, potrivit art. 942 din Codul civil, ,,Contractul este acordul 
între dou� sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între 
dân�ii un raport juridic.’’ 
            
           În lipsa unor prevederi speciale în cuprinsul Legii nr. 53/2003 privind 
Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la 
conven�iile civile, normele aplicabile în aceast� materie r�mân cele ale 
Codului civil, prev�zute la Titlul III „Despre contracte sau conven�ii” , unde 
la art. 948 se precizeaz�:  
 
         „Condi�iile esen�iale pentru validitatea unei conven�ii sunt: 
    1. capacitatea de a contracta; 
    2. consim��mântul valabil al p�r�ii ce se oblig�; 
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    3. un obiect determinat; 
    4. o cauz� licit�.” 
 
           În spe��, sunt aplicabile prevederile art. 78 alin. (1) lit e) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se precizeaz�: 

         „Definirea veniturilor din alte surse 
    (1) În aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate, urm�toarele 
venituri: 
     [...] 
    e) venituri primite de persoanele fizice din activit��i desf��urate pe 
baza contractelor/conven�iilor civile, încheiate potrivit Codului civil, 
altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II �i conform 
op�iunii exercitate de c�tre contribuabil. Op�iunea de impunere a 
venitului brut se exercit� în scris, în momentul încheierii 
fiec�rei/fiec�rui conven�ii/contract civil �i este aplicabil� veniturilor 
realizate ca urmare a activit��ii desf��urate pe baza acestei/acestui 
conven�ii/contract.” 
       
           Potrivit prevederilor legale men�ionate mai sus, veniturile de natur� 
salarial� prev�zute la art. 55 din Codul fiscal 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 
delegaredeta�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. 
 
           Din documentele existente la dosar se retine c� pentru cazurile in 
spe�� nu sunt îndeplinite nici unul din criteriile care definesc existen�a 
desf��ur�rii unor activit�ti dependente de c�tre persoanele în cauz�, potrivit 
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pct.67 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
           În situa�ia de fa��, în realizarea activit��ilor prev�zute în contractele 
civile, persoanele fizice în cauz� au utilizat capital propriu (cai, atelaje, 
utilaje proprii specifice activit��ii de exploatare a lemnului). 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, precum �i prevederile art. 982 
din Codul civil, potrivit c�rora “Toate clauzele conven�iilor se 
interpreteaz� unele prin altele, dându-se fiec�rei în�elesul ce rezult� 
din actul întreg” �i a art. 977 din acela�i cod, care prevede c�, 
“Interpretarea contractelor se face dup� inten�ia comun� a p�r�ilor 
contractante, iar nu dup� sensul literal al termenilor”, sumele primite de 
persoanele fizice de la SC X SRL, în baza contractelor civile, nu pot fi 
asimilate veniturilor din salarii, a�a cum sunt definite de art. 55 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
acestea.  
 
           Prin urmare, sumele primite de persoanele fizice de la SC X SRL, în 
baza contractelor civile, reprezint� venituri din alte surse, a�a cum sunt 
definite  de art. 78 alin. (1) lit e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
           Fa�� de cele men�ionate mai sus, se re�ine c�, in mod eronat, 
organele de inspec�ie fiscal�, au procedat la reîncadrarea veniturilor din alte 
surse, ob�inute de persoanele fizice în baza contractelor civile ca fiind 
venituri de natur� salarial� si fa�� de care au stabilit obligatiile suplimentare, 
datorate de societate in baza actului normativ care le reglementeaz� �i 
accesoriile  aferente, în sum� total� de  X lei, reprezentând: 

   -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator;  

   - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorate de angajator; 

   -  X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

   - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate re�inut� de la asigura�i. 
   
           În ceea ce prive�te contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate 
datorat� de angajator, sunt incidente prevederile art. 258 alin.(1) �i alin. 
(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, potrivit 
c�rora,  
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         „(1) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� 
activitatea asigura�ii au obliga�ia s� calculeze �i s� vireze la fond o 
contribu�ie de 7% asupra fondului de salarii, datorat� pentru 
asigurarea s�n�t��ii personalului din unitatea respectiv�. 
         (2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se 
în�elege totalitatea sumelor utilizate de o persoan� fizic� �i juridic� 
pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor.” 
 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�,    
persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea asigura�ii, au 
obliga�ia s� calculeze �i s� vireze contribu�ia la asigur�rile sociale de 
s�n�tate asupra fondului de salarii realizat, fond care cuprinde  totalitatea 
sumelor utilizate de o persoan� fizic� �i juridic� pentru plata drepturilor 
salariale sau asimilate salariilor. 
 
           În situa�ia de fa��, sumele achitate de SC X SRL c�tre persoane 
fizice, pentru realizarea activit��ilor prev�zute în contractele civile (cu 
capital propriu), reprezint� venituri din alte surse, a�a cum sunt definite de 
art. 78 alin. (1) lit e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i nu venituri de natura salariilor, astfel 
c� se va admite contesta�ia formulat� de societate pentru suma de X lei, 
reprezentând contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator. 

           Având în vedere principiul de drept, conform c�ruia accesoriul 
urmeaz� principalul, se va admite contesta�ia, �i in ceea ce priveste 
major�rile de întârziere aferente contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator în sum� de X lei. 

           În ceea ce prive�te contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate 
re�inute de la asigura�i, sunt incidente prevederile art. 257 alin. (1), alin. 
(2), alin. (5) �i alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s�n�t��ii, potrivit c�rora  
 
    (1) Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti 
lunare pentru asigur�rile de s�n�tate, cu excep�ia persoanelor 
prev�zute la art. 213 alin. (1). 
    (2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma 
unei cote, care se aplic� asupra: 
    a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit; 
    b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desf��oar� 
activit��i independente care se supun impozitului pe venit; dac� acest 
venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia, aceasta nu 
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poate fi mai mic� decât cea calculat� la un salariu de baz� minim brut 
pe �ar�, lunar; 
    c) veniturilor din agricultur� supuse impozitului pe venit �i 
veniturilor din silvicultur�, pentru persoanele fizice care nu au 
calitatea de angajator �i nu se încadreaz� la lit. b); 
    d) indemniza�iilor de �omaj; 
    e) veniturilor din pensiile care dep��esc limita supus� impozitului 
pe venit; 
    f) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din 
dividende �i dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectual� realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere 
�i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în 
care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la lit. a) - e), alin. 
2^1 �i art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai pu�in de un salariu de baz� 
minim brut pe �ar�, lunar. […] 
 
    (5) Contribu�iile prev�zute la alin. (2) �i (4) se pl�tesc dup� cum 
urmeaz�: 
    a) lunar, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. a), d) �i f); 
    b) trimestrial, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. b) �i la alin. (4); 
    c) anual, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. c) �i f).[…] 
 
    (7) Obliga�ia vir�rii contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate 
revine persoanei juridice sau fizice care pl�te�te asigura�ilor veniturile 
prev�zute la alin. (2) lit. a), d) �i e), respectiv asigura�ilor pentru 
veniturile prev�zute la alin. (2) lit. b), c) �i f).’’ 
 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile art. 15 din Ordinul 
pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr. 617/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor 
justificative pentru dobândirea calit��ii de asigurat, respectiv asigurat f�r� 
plata contribu�iei, precum �i pentru aplicarea m�surilor de executare silit� 
pentru încasarea sumelor datorate la Fondul na�ional unic de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, potrivit c�rora,  
 
         „(1) Prin sintagma alte venituri, prev�zut� la art. 257 alin. (2) lit. f) 
din lege, se în�elege alte venituri impozabile prev�zute de Codul fiscal, 
în condi�iile în care nu se realizeaz� veniturile prev�zute la art. 257 
alin. (2) lit. a) - e) din lege, veniturile din salarii care, potrivit Codului 
fiscal, nu sunt impozabile, precum �i veniturile prev�zute la art. 213 
alin. (2) lit. h) din lege. 
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    (2) Persoanele care realizeaz� veniturile prev�zute la alin. (1) �i care 
pân� la data de 31 decembrie a anului în curs sunt sub nivelul a 12 
salarii minime brute pe �ar� vor pl�ti contribu�ia anual pân� la data de 
25 a lunii ianuarie a anului urm�tor, calculat� la nivelul a 12 salarii 
minime brute pe �ar�.“ 
 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�, 
pentru sumele sumele achitate de SC X SRL c�tre persoane fizice, pentru 
realizarea activit��ilor prev�zute în contractele civile (cu capital propriu), 
reprezentând venituri din alte surse, a�a cum sunt definite de art. 78 alin. 
(1) lit e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, persoanele fizice respective datoreaz� contribu�ia la 
asigur�rile sociale de s�n�tate. 
 
           Persoanele care realizeaz� veniturile de natura celor men�ionate mai 
sus au obliga�ia de a achita contribu�ia anual pân� la data de 25 a lunii 
ianuarie a anului urm�tor.        
 
           Având în vedere cele re�inute mai sus, se concluzioneaz� c�, în 
situa�ia de fa��, contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate aferent� 
veniturilor din alte surse ob�inute din realizarea activit��ilor prev�zute în 
contractele civile (cu capital propriu), a�a cum sunt definite de art. 78 alin. 
(1) lit e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se datoreaz� de c�tre persoanele care au realizat 
astfel de venituri �i nu de SC X SRL, astfel c� se va admite contesta�ia 
formulat� de societate pentru suma de X lei, reprezentând contribu�ie 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de asigura�i. 

           Având în vedere principiul de drept, conform c�ruia accesoriul 
urmeaz� principalul, se va admite contesta�ia, �i in ceea ce priveste 
major�rile de întârziere aferente contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de asigura�i în sum� de X lei. 

           Pentru considerentele re�inute mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                              DECIDE: 

           Admiterea contesta�iei formulat� de S.C. X SRL împotriva Deciziei 
de impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� privind 
stabilirea ca obliga�ie suplimentar� de plat�, c�tre bugetul consolidat al 
statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 
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  - X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator;  

  - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorate de angajator; 

  - X lei, contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

  - X lei, major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate re�inut� de la asigura�i. 
                                

 
          
                 

                          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                      


