D E C I Z I A Nr. 48/2005
A. În contesta ia formulat , autorul precizeaz c a fost angajat la SC xxx de unde a primit
cele 7 salarii ca ajutor de concediere i consider c pentru aceast sum nu trebuia s i se re in
impozit, f r îns a motiva în fapt i în drept aceast sus inere.
B. Prin Decizia de impunere anual pentru persoane fizice române cu domiciliul în România pe
anul 2003 nr. xxx, Administra ia Finan elor Publice, în baza declara iei de venit global pe anul 2003
depus de contribuabil i a fi ei fiscale 2 pentru anul 2003 emis de angajatorul SC xxx, a
regularizat impozitul pe venit anual, stabilind o diferen de impozit pe venit datorat bugetului de
stat în sum de xxx lei.
C. Din analiza documentelor aflate la dosarul contesta iei i având în vedere motivele
contestatorului i constat rile organului de impunere, în raport de actele normative aplicabile
perioadei declarate, se re in urm toarele:
Perioada de impunere: anul 2003.
Obiectul contesta iei îl constituie stabilirea dac Administra ia Finan elor Publice a
determinat legal impozitul pe venit aferent venitului realizat de contestator pe anul 2003, având în
vedere c angajatorul nu a re inut impozitul pe venit pentru compensa ia încasat de contribuabil.
În fapt, contestatorul a încasat în luna iunie 2004 de la SC xxx, în urma Hot rârii
Tribunalului Dolj nr. xxx, suma de xxx lei reprezentând ajutor de concediere de 7 salarii. În
solu ionarea contesta iei formulat de contribuabil, instan a judec toreasc a avut în vedere
prevederile art. 4.108 din Contractul colectiv de munc pe anul 2001.
Din fi a fiscal 2 a pl titorului rezult c acesta nu a calculat i re inut impozitul pe venit
cuvenit pentru venitul respectiv.
Administra ia Finan elor Publice, în baza Declara iei de venit global pe anul 2003 înregistrat
sub nr. xxx i a fi ei fiscale 2 emis de pl titor, în conformitate cu prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, a stabilit prin Decizia de impunere anual pentru
persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul 2003 nr. xxx un impozit pe venit datorat
bugetului de stat în sum de xxx lei.
Ajutorul de concediere este reglementat de art. 4.108 din Contractul colectiv de munc al SC
xxx, care prevede la alineatul (1) urm toarele: ,, La desfacerea contractului individual de munc din
ini iativa unit ii, pentru motive neimputabile salariatului, unitatea va pl ti acestuia un ajutor de
concediere, în raport de vechimea în munc astfel:
- de la 6 luni - 5 ani 3 salarii brute echivalente clasei de BAZ negociate;
- 5 - 10 ani
4 salarii brute echivalente clasei de BAZ negociate;
-10 - 20 ani
7 salarii brute echivalente clasei de BAZ negociate;
- peste 20 ani
8 salarii brute echivalente clasei de BAZ negociate.''
Din textul enun at rezult c SC xxx a acordat salarii brute, care constituie venituri în bani
impozabile conform legii, ob inute de persoana fizic ce a desf urat o activitate în baza unui
contract individual de munc .
În drept, Ordonan a Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobat cu modific ri
de Legea nr.493/2002, prevede la art. 23 urm toarele:
,, În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: (......)
i) alte drepturi de natur salarial sau asimilate salariilor.''
De asemenea, Normele metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 54/2003, la Sec iunea a 2-a -Venituri din
salarii-, precizeaz la punctul 3 c : ,,Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea
sumelor încasate în urma unei rela ii contractuale de munc , precum i orice sum de natur
salarial primite în baza unei legi speciale, indiferent de perioada la care se refer , i care sunt
realizate din: (....) n) compensa ii b ne ti individuale acordate persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispozi iilor prev zute în contractul de munc ;''

Prin Adresa nr. xxx, SC xxx comunic Administra iei Finan elor Publice ,,c sumele pl tite în
2003 pentru angaja ii disponibiliza i în anul 2002 au fost f cute din fondul de salarii'' i c ,,aceste
sume reprezint ajutoare conform CCM/2001, art. 4.108.''
Sus inerea contestatorului c ,,pentru aceast sum m-am judecat i nu trebuia s mi se re in
impozit'' este neîntemeiat având în vedere i faptul c ajutorul de concediere primit de acesta nu se
reg se te la art. 5 ca ,,venituri care nu se impoziteaz '', i nici la art. 6 ca ,,venituri scutite de
impozit pe venit'' din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
Având în vedere dispozi iile legale men ionate, se re ine c pentru suma primit de c tre
contestator cu titlu de ajutor de concediere acesta datoreaz impozitul pe venit stabilit legal de
organul fiscal competent, motiv pentru care se va respinge contesta ia ca neîntemeiat .
Fa de cele re inute i având în vedere dispozi iile legale men ionate, în temeiul art. 185
alin.(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , se:
D E C I D E
Respingerea contesta iei formulat de contribuabilul xxx, ca neîntemeiat .

