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S-au luat în examinare recursurile formulate de pârâtele Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Arad �i Casa de Asigur�ri de S�n�tate Arad
împotriva sentin�ei civile nr....../02.04.2008, pronun�at� de Tribunalul Arad în
dosar nr..../..../2008, în contradictoriu cu reclamantul intimat X, având ca
obiect contesta�ie act administrativ fiscal.

La apelul nominal f�cut în �edin�� public�, se prezint� avocat .... în
reprezentarea reclamantului intimat, consilier juridic ... în reprezentarea
pârâtei recurente D.G.F.P. Arad �i consilier juridic ..... în reprezentarea
pârâtei recurente C.A.S. Arad.

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin��, dup� care se

constat� c� prin serviciul de registratur� al instan�ei, pârâta recurent� C.A.S.
Arad a depus în copie dovada complet�rii taxei judiciare de timbru în valoare
de 6 lei.

Reprezentantul pârâtei recurente D.G.F.P. Arad depune delega�ie iar
reprezentantul pârâtei recurente C.A.S. Arad depune originalul dovezii de
achitare a taxei judiciare de timbru în sum� de 6 lei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instan�a constat� cauza în stare de
judecat� �i acord� cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul pârâtei recurente C.A.S. Arad solicit� admiterea
recursului �i casarea sentin�ei atacate, pentru motivele formulate în scris prin
recursul promovat. Mai solicit� �i admiterea recursului pârâtei recurente
D.G.F.P. Arad.

Reprezentantul pârâtei recurente Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Arad solicit� admiterea recursului astfel cum a fost formulat,
modificarea sentin�ei atacate în sensul men�inerii ca temeinice �i legale a
actelor administrative încheiate pe seama reclamantului. Totodat� solicit� ca
�i recursul pârâtei recurente D.G.F.P. Arad s� fie admis.

Reprezentantul pârâtului intimat invoc� prevederile art. 3021 Cod
procedur� civil� �i arat� c� recursul pârâtei D.G.F.P. Arad este nul de drept,
este lipsit de motivare, nu con�ine nici o critic� de nelegalitate a hot�rârii
atacate, întregul con�inut fiind copiat din întâmpin�rile pe care Ie-a depus la
instan�a de fond.

Privitor la recursul pârâtei C.A.S. Arad, de�i aceasta l-a întemeiat în
drept pe dispozi�iile art. 304 pct. 4 �i 8 Cod procedur� civil�, consider� c� nu
exist� critic� care s� se încadreze la pct. 4 �i 8, ci la pct. 9 al art. 304. Solicit�
ca în baza art. 3041 Cod procedur� civil� s� se constate s� sunt aplicabile
dispozi�iile art. 304 pct. 9 Cod procedur� civil�. Exist� o decizie a înaltei Cur�i



de Casa�ie �i Justi�ie în leg�tur� cu nemotivarea actelor fiscale. în asemenea
situa�ii de inexisten�� a motiv�rii în drept, partea nu are posibilitatea de a se
ap�ra.

Pe fond, arat� c� inspec�ia fiscal� nu poate stabili vreo obliga�ie pentru
anul 2001, termenul de prescrip�ie fiind îndeplinit. Totodat� mai arat� c� în
situa�ia în care este vorba de venituri cumulate, plata impozitului se face la
veniturile cumulate, doar în m�sura în care nici unul din aceste venituri nu
este de natur� salarial�.

Solicit� respingerea recursurilor �i men�inerea ca temeinic� �i legal� a
hot�rârii pronun�ate de instan�a de fond, pentru motivele dezvoltate în
întâmpinare, f�r� cheltuieli de judecat�.

C U R T E A

Deliberând asupra recursului de fa��, constat� urm�toarele:
Prin sentin�a civil� nr. ...../2.04.2008, pronun�at� de Tribunalul Arad în

dosar nr. .../.../2008, a fost admis� în parte, ac�iunea în contencios
administrativ formulat� de reclamantul X în contradictoriu cu pârâ�ii
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i Casa de Asigur�ri de S�n�tate
Arad �i-n consecin�� a fost anulat� în parte Decizia de impunere
nr....../23.10.2007 privind contribu�ia suplimentar� de plat� la FNUASS,
Decizia de solu�ionare a contesta�iei nr...../21.12.2007, emis� de pârâta
D.G.F.P. Arad �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..../16.10.2007, emis de
CAS Arad  pentru perioada 2001 - 14 mai 2006. F�r� cheltuieli de judecat�.

în motivare, s-a re�inut c� prin actele contestate, respectiv Decizia de
impunere nr. ...../23.10.2007, Decizia nr..../21.12.2007 �i Raportul de inspec�ie
fiscal� nr. ..../16.10.2007 au fost stabilite în sarcina reclamantului obliga�ii
fiscale în sum� de .... lei, reprezentând contribu�ii suplimentare de plat�
c�tre FNUASS rezultate din desf��urarea unor activit��i independente
desf��urate în mod individual sau într-o form� de asociere.

Din actele existente la dosar, filele 4-7, instan�a a re�inut c� reclamantul
a fost obligat la plata contribu�iei la Fondul Na�ional Unic de Asigur�ri Sociale
de S�n�tate, aferent� anilor 2001 - 2007 �i având în vedere excep�ia
invocat� de reclamant, a prescrip�iei obliga�iilor fiscale pentru anul 2001, în
temeiul art. 137 Cod procedur� civil�, a analizat cu prioritate aceast� excep�ie
pe care a g�sit-o întemeiat�.

Astfel, potrivit art. 91 al. 1 �i 2 Cod procedur� fiscal�, dreptul de a
stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, începând din prima zi a
anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�, iar art. 98, arat� c�
inspec�ia fiscal� se efectueaz� în cadrul termenului de prescrip�ie a dreptului
de a stabili obliga�ii fiscale.

în ceea ce prive�te fondul cauzei, instan�a a re�inut c� petentul avea
calitatea de salariat în perioada controlat�, astfel încât nu exist� nici un temei
legal care s� justifice, anterior Legii nr. 95/2006, obliga�ia de plat� a
contribu�iilor la FNUASS, aferent� veniturilor din activit��i independente pentru
aceast� categorie de persoane .

Calitatea de angajat a petentului a fost recunoscut� de organele de
control, a�a cum rezult� �i din actul de control.

Din interpretarea teleologic�, sistematic� �i literal� a prevederilor OUG
nr. 150/2002, care la art.52 �i 53, arat� modul în care urmeaz� a se efectua



plata contribu�iei, rezult� c� pentru salaria�ii �i beneficiarii indemniza�iilor de
�omaj �i aloca�iilor de sprijin, aceast� plat� se efectua de angajator.

Potrivit art. 53 al. 2 indice 2 din actul normativ mai sus indicat, doar
persoanele care nu au calitatea de salariat au obliga�ia de depunere a
declara�iilor despre care   face vorbire în decizia de impunere.

în aceast� situa�ie, lipsa unui temei juridic concret care s�
fundamenteze actele atacate determin� anularea acestora.

Obliga�ia petentului exist� numai de la data intr�rii în vigoare a Titlului
VIII din Legea nr. 95/2006, respectiv din data de 14 mai 2006, conform art.
863 lit. b din aceea�i lege.

împotriva sentin�ei civile nr. ..../2.04.2008, pronun�at� de Tribunalul
Arad în dosar nr. .../..../2008, au formulat recurs pârâtele Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad �i Casa de Asigur�ri de S�n�tate Arad.

Pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad a solicitat
modificarea sentin�ei civile atacate în sensul respingerii în totalitate a ac�iunii
formulate �i men�inerea Deciziei nr......./21.12.2007 emis� de D.G.F.P. Arad,
Serviciul Solu�ionare contesta�ii, precum �i a actelor încheiate de Casa de
Asigur�ri de S�n�tate Arad, ca temeinice �i legale.

în motivare, arat� c�, pentru a pronun�a aceast� solu�ie instan�a de
fond gre�it a re�inut c� pentru anul 2001 obliga�iile stabilite în sarcina
reclamantului sunt prescrise, iar în ceea ce prive�te fondul cauzei, prima
instan�� gre�it a re�inut c� anterior intr�rii în vigoare a Legii nr. 95/2006 nu a
existat niciun temei legal pentru plata contribu�iilor la FNUASS.

Consider� sentin�a atacat� nelegal�, fiind data cu înc�lcarea
dispozi�iilor legale (art. 304, pct. 9 C.pr.civ.).

Referitor la cap�tul de cerere privind Raportul de inspec�ie fiscal� nr.
....../16.10.2007 încheiat de c�tre organele de control din cadrul Casei de
Asigur�ri de S�n�tate, arat� c� în mod corect contesta�ia formulat� împotriva
Raportului a fost respins� ca inadmisibil� - excep�ie asupra c�reia instan�a de
fond nu s-a pronun�at prin sentin�a atacat�.

în ceea ce prive�te fondul cauzei, arat� c� instan�a a pronun�at o
hot�râre nelegal� prin admiterea par�ial� a ac�iunii.

Referitor la prescrip�ia obliga�iilor aferente anului 2001, arat� c�
instan�a de fond nu a motivat în vreun fel admiterea excep�iei.

Astfel, organele de control din cadrul Casei de Asigur�ri de S�n�tate
Arad au stabilit în sarcina reclamantului obliga�ii de plata, aferente anului
2001, în sum� total� de ..... lei reprezentând: .... lei contribu�ie de plat�, .... lei
major�ri de întârziere aferente �i .... lei penalit��i de întârziere aferente.

Art. 91 din OG 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�
precizeaz� cu privire la obiectul, termenul si momentul de la care începe s�
curg� termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale
urm�toarele:

„(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în
termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s�
curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut
crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel."



în continuare art. 92 din acela�i act normativ prevede urm�toarele
referitor la întreruperea si suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului
de stabilire a obliga�iei fiscale :

„1) Termenele prev�zute la art. 91 se întrerup �i se suspend� în
cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea �i suspendarea
termenului de prescrip�ie a dreptului la ac�iune potrivit dreptului comun.

2) Termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iei fiscale se
suspend� pe perioada cuprins� între momentul începerii inspec�iei fiscale �i
momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectu�rii inspec�iei
fiscale."

Fa�� de prevederile legale de mai sus - prevederi legale de care
instan�a de fond nu a �inut cont - arat� c� termenul de prescrip�ie a dreptului
organelor de inspec�ie fiscal� de a stabili obliga�ii fiscale pe anul 2001 începe
s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut
crean�a fiscal� - respectiv 1 ianuarie 2002; astfel, termenul de 5 ani privind
dreptul organelor de control de a stabili obliga�ii fiscale suplimentare se
împlinea la data de 31.12.2006.

Aceasta prescrip�ie extinctiv� a fost întrerupt� de verificarea efectuat�
de organele de control ale Casei de Asigur�ri de S�n�tate Arad, în urma
c�reia s-a încheiat Nota de constatare nr. ...../05.10.2006 încheiat� la data de
05.10.2006 de c�tre organe de control din cadrul Casei de Asigur�ri de
S�n�tate Arad, în condi�iile în care termenul de prescrip�ie pentru anul 2001 a
fost împlinit la data de 31.12.2006.

Dispozi�iile O.G. nr. 92/2003, republicat�, se completeaz� cu cele ale
Decretului nr. 167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, republicat în anul
1960, care reprezint� dreptul comun în materie. Art. 16 din Decretul nr.
167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, republicat, prevede: "Prescrip�ia se
întrerupe:

c) printr-un act încep�tor de executare."
Conform prevederilor legale mai sus men�ionate se re�ine c� Nota de

constatare nr. ..../05.10.2006 reprezint� titlu de crean�� a�a cum prevede art.
107 alin. 3 din Codul de procedur� fiscal�, care prevede: "(3) Titlul de crean��
este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a fiscal�,
întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii."

Prin urmare, termenul de prescrip�ie de 5 ani s-a întrerupt la data
încheierii Notei de constatare.

Referitor la fondul cauzei, recurenta D.G.F.P. Arad, arat� urm�toarele:
în fapt, organele de control din cadrul Casei de Asigur�ri de S�n�tate

Arad au stabilit în sarcina reclamantului obliga�ii de plat� corespunz�tor
documentelor puse la dispozi�ie de reclamant, respectiv Deciziile de impunere
pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit �i Deciziile de impunere anuale
aferente perioadei verificate.

Instan�a de fond gre�it a re�inut c� anterior intr�rii în vigoare a Legii nr.
95/2006 nu a existat niciun temei legal pentru plata contribu�iilor la FNUASS.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 a asigur�rilor sociale
de s�n�tate (art. 52 a fost completat si modificat de Ordonan�a de Urgen�� nr.
30 din 29 octombrie 1998, Ordonan�a nr. 73 din 27 august 1999, Ordonan�a
de Urgen�� nr. 30 din 29 octombrie 1998):



"ART. 52
(1)Persoana asigurata are obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare
pentru asigur�rile sociale de s�n�tate, cu excep�ia persoanelor
prev�zute la
art. 6 �i 55.
(2)Cuantumul contribu�iei b�ne�ti lunare a persoanei asigurate se
stabile�te, începând cu data de 1 ianuarie 1999, sub forma unei cote
de 7%,
care se aplica astfel:
a) asupra  veniturilor salariate  brute,  în  cazul  asigura�ilor care au

calitatea  de angajat; în categoria  veniturilor salariale brute se includ �i
indemniza�iile cuvenite, potrivit legii, pentru îngrijirea copilului pana la vârsta
de 2 ani, precum �i indemniza�iile acordate, în condi�iile legii, personalului
care lucreaz� în sectorul produc�iei de ap�rare, pe perioada de întrerupere a
activit��ii;

b)asupra veniturilor impozabile, în cazul asigura�ilor care lucreaz� pe
baza de conven�ie civil�;
c)asupra veniturilor impozabile ale liber-profesionistilor;
d)asupra  venitului agricol  anual,   stabilit potrivit normelor de venit
prev�zute  în  hot�rârea  Guvernului,   pentru  persoanele fizice care
nu au
calitatea de angajat �i care nu se încadreaz� în prevederile lit. c);
e)asupra drepturilor de pensie, pensie suplimentar�, ajutor de �omaj,
ajutor de integrare profesional� �i aloca�ie de sprijin; începând cu
data de 1
ianuarie   1999  aceste drepturi   se   majoreaz�   cu  suma
corespunz�toare
major�rii contribu�iei de la 4% la 7%.
(3)Contribu�ia pentru asigur�rile sociale de s�n�tate se deduce din

impozitul pe salariu sau, dup� caz, din impozitul pe venit ori din veniturile
nete, în cazul neimpozit�rii acestora, �i se vars� la casa de asigur�ri de
s�n�tate."

în continuare art. 54 alin. 2 din acela�i act normativ prevede:
(2) Persoanele care nu sunt salariate �i nu se încadreaz� în

prevederile alin. (1), dar au obliga�ia s� î�i asigure s�n�tatea potrivit
prevederilor prezentei legi, vor comunica, direct casei de asigur�ri de s�n�tate
în a c�rei raza teritorial� î�i desf��oar� activitatea, veniturile impozabile, în
vederea stabilirii contribu�iei de 7% pentru asigur�rile sociale de s�n�tate,
potrivit legii."

O.U.G. nr.150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea �i func�ionarea
sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate stipuleaz� la art. 51:

"ART. 51
(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. 6
alin. (1).
(2)Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma
unei cote de 6,5%, care se aplic� asupra:
a)veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;
b)veniturilor  din   activit��i   desf��urate   de   persoane   care   exercit�
profesii    liberale    sau   autorizate    potrivit    legii    s�    desf��oare
activit��i
independente;
c)veniturilor din agricultur� �i silvicultur�, stabilite potrivit normelor de
venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator



�i nu se
încadreaz� la lit. b);
d)indemniza�iilor de �omaj �i aloca�iilor oe sprijin;
e)veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din dividende �i
dobânzi �i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în
cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la lit. a)-
d)."
Rezult� c� obliga�iile fiscale, respectiv contribu�iile la asigur�rile sociale

de s�n�tate sunt stabilite prin acte normative publicate in Monitorul Oficial al
României, iar reclamantul avea obliga�ia comunic�rii direct Casei de Asigur�ri
de S�n�tate în a c�rei raz� teritorial� î�i are domiciliul, veniturile impozabile,
în vederea stabilirii �i achit�rii contribu�iei la FNUASS, potrivit actelor
normative aplicabile fiec�rei perioade care a f�cut obiectul controlului, ar�tate
mai sus.

Referitor la afirma�ia reclamantului potrivit c�reia Decizia de impunere
atacat� nu ar fi motivat� în drept, recurenta arat� urm�toarele:

Motiva�ia reclamantului din contesta�ia �i din ac�iunea formulat� - "nici
în decizia de impunere �i nici în raportul de inspec�ie nu este cuprins temeiul
juridic al obliga�iilor stabilite suplimentar. Simpla men�ionare generic� a
actelor normative cadru (...) nu poate constitui o motivare, în lipsa
individualiz�rii textului legal pe baza c�ruia au fost emise actele. (...) Orice act
administrativ individual insuficient motivat este nul absolut. " - nu poate fi luat�
în considerare, în situa�ia în care art. 46 din OG nr. 92/2003, republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� în mod expres cazurile de
nulitate a unui act administrativ fiscal.

Primul efect al intr�rii în vigoare a unui act normativ const� în faptul c�
dispozi�iile sale devin general obligatorii pentru destinatarii s�i.

Destinatarii actelor normative invocate de organele de control ale Casei
de Asigur�ri de S�n�tate Arad la pct. 4.8 din decizia atacat�, sunt persoanele
asigurate care au obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare pentru
asigur�rile de s�n�tate.

Al doilea efect al intr�rii în vigoare, subsecvent �i distinct de
obligativitate, este opozabilitatea normelor în cauz�, constând în faptul c�
acestea au capacitatea, sunt susceptibile de a produce destinatarilor efectul
juridic prev�zut în con�inutul lor - în situa�ia de fa�� modul de constituire �i
plat� a contribu�iei la FNUASS. Corelativ, destinatarii legii nu pot invoca
necunoa�terea legii pentru a se sustrage rigorilor sale în cazul în care nu
respect� comandamentul cuprins în dispozi�iile sale. Opozabilitatea are deci �i
ea caracter general, netrebuind confundat� cu aplicarea efectiv� a legii, cu
producerea propriu-zis�, concret� a efectelor juridice, în virtutea principiului
de drept „nemo censetur ignorare legem".

Mai subliniaz� �i faptul c� motivarea instan�ei de fond �i afirma�iile
reclamantului referitoare la faptul c� "(...) anterior Legii nr. 95/2006 nu exista
nici o prevedere care s� oblige persoanele încadrate cu contract individual de
munc� la plata contribu�iei pentru FNUASS (...) De�i am avut calitatea de
salariat, am fost totu�i obligat la plata contribu�iilor aferente veniturilor din
activit��i independente �i pentru perioada din legisla�ia anterioar�" nu pot fi
luate în considerare, având în vedere existen�a unei st�ri contradictorii între
sus�inerile reclamantului, astfel ca în mod indirect reclamantul recunoa�te
existen�a unui cadru juridic legal, anterior Legii nr. 95/2006, în domeniul
contribu�iei la FNUASS, respectiv "legisla�ia anterioar�" la care o dat� face
trimitere si o dat� o infirm�.



Prin recursul declarat împotriva aceleia�i sentin�e, pârâta Casa de
Asigur�ri de S�n�tate Arad, solicit� casarea hot�rârii atacate, pentru
urm�toarele motive:

Ac�iunea a fost formulat� de reclamantul X cu scopul de a ob�ine
anularea actelor prin care s-a stabilit obliga�ia sa de plat� a contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate, aferent veniturilor realizate din exercitarea
profesiei de contabil autorizat �i expert contabil.

Cu toate c� a luat act de aceast� calitate a reclamantului, cât �i de
veniturile realizate în aceast� calitate, instan�a de judecat� a dispus anularea
în parte a actelor atacate pe motiv c� reclamantul a realizat concomitent �i
venituri salariale, situa�ie care nu este reglementat� legal în nici unul dintre
actele normative aplicabile în spe��.

Procedând în acest fel, instan�a de judecat� a nesocotit dispozi�iile
legale incidente în spe��, refuzând cu totul nejustificat s� recunoasc� valoarea
juridic� a unor dispozi�ii normative în vigoare �i aplicabile în perioada ce a
f�cut obiectul actelor atacate, situa�ie care reprezint� o dep��ire a atribu�iilor
puterii judec�tore�ti.

A�a cum rezult� din interpretarea textului de lege, atât în art. 52 alin. 2
din Legea 145/1997, cât �i în art. 51 alin. 2 din O.U.G. 150/2002 sunt
enumerate mai multe categorii de venituri pe baza c�rora se calculeaz�
contribu�ia la asigur�rile de s�n�tate, respectiv: salarii, venituri din activit��i
independente, venituri din agricultur�, dividende, dobânzi, îndemniza�ii de
�omaj, etc.

De asemenea, textul legal prevede în mod expres situa�iile �i condi�iile
în care nu se datoreaz� contribu�ia la asigur�rile de s�n�tate. Astfel de
excep�ii sunt indicate la art. 52 alin. 2 lit. d) din Legea 145/1997, respectiv în
art. 51 alin. 2 lit. c) �i e) din O.U.G. 150/2002, ele aplicându-se în condi�iile
precizate expres pentru fiecare situa�ie.

Reclamantului nu îi sunt aplicabile nici una dintre aceste dispozi�ii
legale. în aceast� situa�ie, nici instan�a de judecat� nu putea proceda la
admiterea ac�iunii în lipsa unei dispozi�ii legale care s� fundamenteze solu�ia
prin care o persoan� s� fie scutit� de la plata contribu�iei, de�i nu se afl� în
vreuna din situa�iile reglementate expres în norma legal� �i care prev�d
aceast� posibilitate.

Solu�ia instan�ei de judecat� prin care se stabile�te o nou� excep�ie de
la principiul obligativit��ii pl��ii contribu�iei constituie o inacceptabil� „ad�ugare
la lege", motiv pentru care solicit� casarea hot�rârii atacate în temeiul art. 304
alin. 1 pct. 4 Cod procedur� civil�.

Casa de Asigur�ri de S�n�tate Arad invoc� �i motivul de recurs
prev�zut de art. 304 alin. 1 pct. 8 Cod pr. civil�: „când instan�a, interpretând
gre�it actul juridic dedus judec��ii, a schimbat natura ori în�elesul l�murit �i
v�dit neîndoielnic al acestuia"

Ac�iunea este formulat� de reclamantul X, privind obliga�iile de
plat� care au fost stabilite în sarcina sa aferent veniturilor realizate în
calitate de expert contabil autorizat, iar nu în calitate de salariat.

în spe�� nu a fost cazul contest�rii unor obliga�ii de plat� aferente
veniturilor salariale ale reclamantului, ci a obliga�iilor de plat� ale acestuia
aferent veniturilor realizate ca persoan� fizic� independent�, respectiv
contabil autorizat �i expert contabil.



De asemenea, invoc� �i cazul prev�zut de art.304 alin.1, pct.7 Cod pr.
civil�: „când hot�rârea nu cuprinde motivele pe care se sprijin� sau când
cuprinde motive contradictorii ori str�ine de natura pricinii".

în mod total nejustificat prima instan�� î�i motiveaz� hot�rârea
invocând dispozi�ii legale care nu au inciden�� asupra obiectului cauzei.

Nu formeaz� obiectul cauzei obliga�iile care reveneau reclamantului în
calitatea sa de angajat �i nici angajatorului acestuia.

Se mai invoc� �i cazul prev�zut de art.304 alin.1, pct. 9 Cod pr. civil�:
„când hot�rârea pronun�at� este lipsit� de temei legal ori a fost dat� cu
înc�lcarea sau aplicarea gre�it� a legii"

Consecin�a evalu�rii gre�ite a actului juridic dedus judec��ii, a
determinat �i aplicarea gre�it� a legii.

Pe fondul cauzei, instan�a de judecat� nu a analizat �i nu s-a pronun�at
asupra dispozi�iilor legale invocate de pârâta Casa de Asigur�ri de S�n�tate
Arad, ci s-a referit numai la dispozi�iile legale str�ine de obiectul acesteia �i
care în consecin�� nu pot constitui temei juridic al solu�iei pronun�ate (art. 52,
art. 53 alin. 2 din'o.U.G.150/2002).

Referitor la prescrip�ia obliga�iilor aferente anului 2001, apreciaz�
c� aceast� excep�ie a fost admis� în mod neîntemeiat, întrucât obliga�iile de
plat� stabilite în sarcina reclamantului au fost stabilite în urma inspec�iei
fiscale ce a avut loc în perioada 03.10.-05.10.2006 (în cadrul termenului de
prescrip�ie), fiind individualizate prin Nota de constatare nr. 24/085.10.2006,
respectiv prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 65/22.11.2006, acte întocmite
în baza rezultatelor inspec�iei fiscale.

Potrivit normelor legale, persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii
unei contribu�ii la F.N.U.A.S.S., sub forma unei cote aplicate asupra
veniturilor realizate, acestea fiind enumerate potrivit surselor de ob�inere.
Obliga�ia reclamantului de a achita contribu�ia pentru asigurarea de s�n�tate
aferent veniturilor realizate din exercitarea profesiei sale de expert contabil
rezult� din dispozi�iile art. 52 alin. 2 lit. c) ale Legii 145/1997, respectiv art. 51
alin. 2 lit. b) din OUG 150/2002.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 2 lit. b) din OUG 150/2002, persoana
asigurat�, precum în spe�� reclamantul, datora o cot� de contribu�ie de 6,5%
aplicat� asupra „veniturilor din activit��i desf��urate de persoane care exercit�
profesii libere sau autorizate potrivit legii s� desf��oare activit��i
independente."

Fa�� de cele de mai sus, instan�a de judecat� apreciaz� în mod eronat
c� reclamantul nu avea obliga�ia pl��ii contribu�iei aferente veniturilor realizate
din exercitarea profesiei de contabil autorizat �i expert autorizat, pe motiv c�
în perioada verificat� a avut calitatea de salariat.

în aceast� situa�ie, cât� vreme legea nu distinge, iar reclamantul a
realizat venituri de natura celor prev�zute la art. 52 alin. 2 lit. c) din Legea
145/1997, respectiv art. 51 alin. 2 lit. b) din OUG 150/2002, obliga�iile de
plat�, reprezentând contribu�ia la F.N.U.A.S.S. aferent acestor venituri, sunt
legal datorate de reclamant.

Hot�rârea primei instan�e a fost pronun�at� �i cu înc�lcarea dispozi�iilor
legale privind principiile pe baza c�rora func�ioneaz� sistemul de asigur�ri
sociale de s�n�tate, cele privind obligativitatea pl��ii contribu�iei, solidaritatea
�i subsidiaritatea (art. 1 alin. 2 lit. b �i lit. d din O.U.G. 150/2002).



Pârâta recurent� mai men�ioneaz� în acest sens c� excep�ia de
neconstitu�ionalitate a dispozi�iilor art. 51 alin. 2 din O.U.G. 150/2002 a fost
respins� de Curtea Constitu�ional� (Decizia nr.56/26.01.2006, Decizia
nr.297/28.03.2006) re�inându-se c�: „este firesc ca valoarea contribu�iei s�
difere de la persoan� la persoan�, fiind în raport de cuantumul veniturilor
realizate", iar „cota de contribu�ie, exprimat� procentual, este unic�, neavând
caracter progresiv", ceea ce garanteaz� respectarea principiului constitu�ional
al a�ez�rii juste a sarcinilor fiscale, acestea diferen�iindu-se numai în raport cu
nivelul diferit al veniturilor.

Prin întâmpinarea depus� la dosar, reclamantul intimat X solicit�
respingerea recursurilor formulate de pârâte, pentru urm�toarele motive:

I. ÎN CEEA CE PRIVE�TE RECURSUL DGFP ARAD
Este de observat c� acest recurs nu reprezint� altceva decât o

reproducere a întâmpin�rii depuse de c�tre DGFP Arad în cursul judec�rii pe
fond a cauzei, întâmpinare care la rândul s�u reia considerentele exprimate în
cadrul deciziei privind solu�ionarea contesta�iei.

Drept consecin��, recursul este nemotivat, întrucât nu aduce nici o
critic� de nelegalitate sentin�ei recurate. Mai mult, din moment ce
argumentarea c�ii de atac reia considerentele deciziei privind solu�ionarea
contesta�iei, aceasta nu face referire nici m�car la argumentarea ac�iunii în
contencios administrativ.

Pentru aceste motive, solicit� anularea recursului DGPF Arad ca
nemotivat, �i în subsidiar ca nefondat.

II. REFERITOR LA RECURSUL CASN ARAD
Prima instan�� a pronun�at o sentin�� temeinic� �i legal�, recursul

Casei de Asigur�ri de S�n�tate Arad fiind nefondat.
1. Referitor la motivele de recurs prev�zute de art. 304 pct. 4 �i 8 Cod

procedur� civil�:
Din dezvoltarea acestora rezult� c� în realitate se aduc critici sentin�ei

privind interpretarea legii, f�r� nicio leg�tur� cu dep��irea atribu�iilor puterii
judec�tore�ti sau cu interpretarea gre�it� a vreunui act dedus judec��ii.

Referitor la motivul de recurs prev�zut de art. 304 pct. 8, nici m�car nu
se indic� presupusul act care ar fi fost interpretat gre�it de prima instan��.
Drept urmare, cele dou� motive de recurs nu sunt incidente în spe��.

Arat� c� argumentarea acestora, pe lâng� faptul c� nu are leg�tur� cu
pct. 4 sau 8 ale art. 304 C.pr.civ., este neîntemeiat�.

2. Privitor la motivul de recurs prev�zut de art. 304 pct.7 C.pr.civ.
�i acest motiv reprezint� tot o critic� privind interpretarea legii. Cum

îns��i recurenta arat� „...prima instan�� î�i motiveaz� hot�rârea invocând
dispozi�ii legale... ". Drept urmare, este evident c� nici art. 304 pct. 7 C.pr.civ.
nu este aplicabil în spe��, întrucât sentin�a este motivat�. Modul în care
Tribunalul Arad �i-a motivat hot�rârea face obiectul motivului de recurs
prev�zut de art. 304 pct.9 C.pr.civ, care este la rândul s�u neîntemeiat.

3. Referitor la motivul de recurs prev�zut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.
Prima instan�� a pronun�at o solu�ie pe deplin temeinic� �i legal�,

ar�tând c� obliga�iile fiscale aferente anului 2001 sunt prescrise, precum �i c�
anterior intr�rii în vigoare a Legii nr.95/2006, n-j exista nici un temei juridic



care s� justifice obliga�ia reclamantului de plat� a contribu�iilor la FNUASS
aferent� veniturilor din activit��i independente.

Obliga�iile aferente anului 2001 sunt prescrise.
Asemeni organului fiscal, �i CAS Arad invoc� nota de constatare �i

raportul de inspec�ie fiscal� din 2006 pentru a justifica întreruperea prescrip�iei
dreptului de stabili contribu�iile suplimentare.

Potrivit art. 91 alin.1 �i 2 C.pr.fisc, dreptul de a stabili obliga�iile fiscale
se prescrie în termen de 5 ani începând din prima zi a anului urm�tor celui în
care s-a n�scut crean�a fiscal�. în mod firesc, art. 98 al aceluia�i act normativ
arat� c� inspec�ia fiscal� se efectueaz� în cadrul termenului de prescrip�ie a
dreptului de a stabili obliga�ii fiscale.

Conform actelor de control, inspec�ia a avut loc în data de 16.10.2007,
situa�ie în care prezumtivele obliga�ii fiscale aferente anului 2001 sunt
prescrise, �i nu trebuia s� formeze obiectul controlului. în realitate, nici nu a
existat o inspec�ie fiscal�, actele fiind întocmite în absen�a reclamantului.
Relevan�a men�iunii privind data indicat� mai sus este faptul c� �i în ipoteza în
care aceasta ar fi real�, actul de impunere este lovit de nulitate în ceea ce
prive�te obliga�iile de plat� scadente în anul 2001, acestea fiind prescrise
împreun� cu accesoriile generate.

în mod pe deplin justificat instan�a de fond arat� c� anterior Legii
nr.95/2006 nu „exista nici un temei legal pentru obliga�ia care face obiectul
actelor atacate. Mai mult, acestea nu indic� nici un temei juridic concret
pentru a le justifica emiterea.

Lipsa indic�rii unui temei legal care s� stea la baza actelor de
impunere este de necontestat. în acest sens, atât decizia de impunere cât �i
raportui de inspec�ie fiscai� con�in doar o în�iruire de acte normative, f�r� nici
o men�iune privind suportul juridic concret al impunerii.

Citarea prin decizia de solu�ionare a contesta�iei a unor articole care ar
fi stat la baza actelor atacate nu acoper� nemotivarea în drept a acestora, ci
dimpotriv�, confirm� faptul c� ini�ial au fost insuficient motivate.

Omisiunea de a indica în concret textul de lege care permite impunerea
suplimentar� reprezint� în mod evident o nemotivare a actului administrativ,
sanc�ionat� cu nulitatea. Reclamantul a ar�tat pe parcursul judec�rii în fond a
cauzei c� sanc�iunea nulit��ii pentru nemotivare intervine indiferent daca
legiuitorul a prev�zut-o expres sau nu.

Pe fond, reclamantul intimat arat�
Astfel cum sus�ine pârâta CASN Arad, contribuabilii care realizeaz�

venituri din activit��i independente au obliga�ia declar�rii acestora, în vederea
stabilirii �i achit�rii contribu�iei la FNUASS, reprezentând o cot� de 6,5% din
aceste venituri.

Chiar din cadrul recursurilor rezult� c� singurele acte normative ce fac
referire la aceast� obliga�ie sunt OUG nr. 150/2002, prin art. 53 alin. 2,
respectiv Legea nr. 95/2006. Un pretins temei juridic în acest sens pentru
perioada anterioar� lunii noiembrie 2002 nu exist� nici în actele de impunere,
nici în decizia privind solu�ionarea contesta�iei, nici în întâmpin�ri.

în consecin��, pe lâng� sumele aferente anului 2001, care cad sub
inciden�a prescrip�iei, cum a ar�tat, �i cele stabilite pentru anul 2002 apar ca
fiind complet netemeinice.

Mai mult, chiar art. 53 alin. 2 din OUG nr. 150/2002, invocat ca fiind
baza juridic� a impunerii, este textul normativ care exclude aplicabilitatea



acestuia în spe��, întrucât prive�te doar contribuabilii care nu au calitatea de
salaria�i. Or, pentru toat� perioada supus� controlului, reclamantul a avut
calitatea de asigurat prin efectul legii, în ceea ce-l prive�te neexistând
obliga�ia de depunere a declara�iilor la CASN, cum reiese cât se poate de clar
din lecturarea textului legal în discu�ie, �i cum pe deplin justificat a ar�tat
prima instan��.

Prin urmare, de�i este de necontestat c� dac� o persoan� ob�inea, sub
imperiul OUG nr. 150/2002, mai multe categorii de venituri din cele enumerate
de art. 51, exista obliga�ia de declarare a tuturor acestor venituri cu excep�iile
indicate prin întâmpinare, aceast� obliga�ie viza doar persoanele care nu
aveau calitatea de salaria�i. în consecin��, sub inciden�a acestui act normativ
putea fi vorba despre existen�a unui temei legal pentru cuprinderea mai multor
categorii de venituri în sfera contribu�iei la FNUASS, doar în m�sura în care
nici unul din aceste venituri nu era de natur� salarial�.

Examinând cu prioritate excep�ia nulit��ii recursului formulat de pârâta
DGFP Arad, excep�ie ridicat� de reclamantul intimat X, Curtea constat� c�
este nefondat� �i o va respinge.

Curtea constat� c� acest recurs este motivat, aducându-se critici
sentin�ei atacate, prin prisma legalit��ii acesteia, invocându-se gre�ita aplicare
a legii.

Chiar dac�, astfel cum sus�ine reclamantul intimat X, motivele de
recurs reiau considerentele din decizia prin care DGFP Arad a solu�ionat
contesta�ia, aceast� împrejurare nu este de natur� s� conduc� la concluzia c�
recursul nu este motivat, întrucât situa�ia litigioas� este aceea�i �i este firesc
s� fie invocate acelea�i argumente.

De asemenea, nu are nicio relevan�� eventuala indicare gre�it� a
cazurilor de recurs prev�zute de art. 304 C.proc.civ., atâta timp cât
dezvoltarea în fapt permite încadrarea în aceste cazuri de recurs.

Analizând cele dou� recursuri, Curtea constat� c� sunt fondate, îns�
numai pentru motivele ce �in de obliga�ia reclamantului X de a pl�ti contribu�iile
la FNUASS, iar nu �i pentru constatarea prescrip�iei obliga�iilor aferente anului
2001.

Prima instan�� a re�inut în mod gre�it faptul c� reclamantul, având
calitatea de salariat în perioada controlat�, nu avea obliga�ia de plat�, anterior
Legii 95/2006, a contribu�iilor la FNUASS, aferente veniturilor din activit��i
independente.

Interpretând astfel, prima instan�� a f�cut abstrac�ie de faptul c� acest
fond unic este constituit, potrivit art. 209, alin. 1 din Legea 95/2006, în cea mai
mare parte din contribu�ia pentru asigur�ri sociale de s�n�tate, suportat� de
asigura�i, de persoanele fizice �i juridice care angajeaz� personal salariat, ori
aceste contribu�ii era datorate �i anterior intr�rii în vigoare a acestui act
normativ, pe toat� perioada supus� discu�iei, în spe��.

Astfel, obliga�ia de plat� a contribu�iilor pentru asigur�rile sociale de
s�n�tate a fost stabilit�, anterior, de art. 52 din Legea 145/1997 �i de art. 51
din OUG 51/2002, astfel cum just arat� cele dou� recurente.

în aceste condi�ii, nu se poate afirma c�, anterior intr�rii în vigoare a
Legii 95/2006 nu exista temei legal pentru plata contribu�iei pentru asigur�ri
sociale de s�n�tate. Faptul c� aceste contribu�ii au ca destina�ie, dup�
intrarea în vigoare a legii mai sus men�ionate, Fondul na�ional unic de
asigur�ri sociale de s�n�tate, înfiin�at prin aceast� lege, nu poate duce la



concluzia c� a fost schimbat� natura acestora sau c� ele ar reprezenta
contribu�ii de tip nou, care nu se reg�seau în legisla�ia anterioar�.

Nu sunt fondate ap�r�rile reclamantului, conform c�rora, el având pe
toat� perioada supus� controlului calitatea de salariat, nu avea nici obliga�ia
de depunere a declara�iilor la CAS, afirmând c� potrivit art. 51 din OUG
150/2002, aceast� obliga�ie revenea numai persoanelor care nu aveau
calitatea de salaria�i, întrucât, pentru veniturile realizate din activit��ile liberale,
reclamantul avea obliga�ia, conform art. 53, alin. 2 din acest act normativ s�
comunice direct casei de asigur�ri alese veniturile, pe baza declara�iei de
asigurare, în vederea stabilirii �i achit�rii contribu�iei de 6,5%.

Din lecturarea acestui act normativ se desprind dou� ipoteze: plata
contribu�iilor de c�tre persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar�
activitatea asigura�ii, conform art. 52, alin. 1 �i plata direct� c�tre casele de
asigur�ri jude�ene de c�tre asigura�ii care nu sunt salaria�i, conform art. 53,
alin. 2.

Reclamantul X, aflându-se în ambele situa�ii, datora contribu�ia
pentru ambele categorii de venituri. Plata contribu�iei pentru o categorie de
venituri nu exclude plata contribu�iei pentru cealalt� categorie.

Aceast� abordare distinct� a veniturilor din salarii �i din activit��ile liber-
profesioni�tilor era f�cut� �i de Legea 145/1997.

în ceea ce prive�te problema prescrip�iei contribu�iilor eferente anului
2001, prima instan�� a re�inut în mod corect c� acestea sunt prescrise.

Conform art. 91, alin. 1 �i 2 din Codul de procedur� fiscal�, dreptul de a
stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani începând cu prima zi a
anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�.

în spe��, acest termen s-a împlinit, conform art. 101, alin. 3 C.proc.civ.,
la data de 01.01.2007, iar Nota de constatare nr. ..../05.10.2006 încheiat� de
organele de control din cadrul CAS Arad �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.
...../22.11.2006 nu au întrerupt termenul de prescrip�ie, întrucât nu sunt acte de
executare.

De asemenea, nu se poate re�ine c� a operat întreruperea termenului
de prescrip�ie prin recunoa�terea dreptului a c�rui ac�iune se prescrie, de
c�tre reclamantul X, întrucât nu exist� niciun fel de probe în acest sens.

A�adar, la data emiterii Deciziei de impunere nr. ..../23.10.2007,
sumele reprezentând contribu�iile aferente anului 2001 erau prescrise.

în ceea ce prive�te motivele de recurs formulate de c�tre recurenta
Casa de Asigur�ri de S�n�tate Arad �i circumscrise cazurilor de recurs
prev�zute de art. 304, pct. 4, 7 �i 8 C.proc.civ., Curtea consider� c�, raportat
la con�inutul acestor motive, ele se circumscriu cazului prev�zut de pct. 9 �i
care vizeaz� aspectele de nelegalitate, aspecte care au fost analizate mai
sus.

în consecin��, în baza art. 312, alin. 1-3 C.proc.civ., Curtea va admite
recursurile formulate �i va modifica în parte sentin�a atacat�, în sensul c� va
admite în parte ac�iunea în contencios administrativ formulat� de reclamantul
X �i va anula în parte Decizia de impunere nr. ...../23.10.2007 privind
contribu�ia suplimentar� de plat� la FNUASS, Decizia de solu�ionare a
contesta�iei nr. ..../21.12.2007, emis� de pârâta DGFP Arad �i Raportul de
inspec�ie fiscal� nr. ..../16.10.2007, emis de CAS Arad numai pentru
perioada aferent� anului 2001, men�inându-le pentru perioada ulterioar�.



Nu se vor acorda cheltuieli de judecat� (cele efectuate de recurenta
Casa de Asigur�ri de S�n�tate Arad) întrucât nu au fost solicitate.

PENJRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge excep�ia nulit��ii recursului formulat de pârâta DGFP Arad,
excep�ie ridicat� de reclamantul-intimat X.

Admite recursurile formulate de pârâtele DGFP Arad �i Casa de
Asigur�ri de S�n�tate Arad împotriva sentin�ei civile nr. ..../2.04.2008,
pronun�at� de Tribunalul Arad în dosar nr. ..../108/2008, pe care o modific�
în parte, în sensul c� admite în parte ac�iunea în contencios administrativ
formulat� de reclamantul X �i anuleaz� în parte Decizia de impunere nr.
...../23.10.2007 privind contribu�ia suplimentar� de plat� la FNUASS, Decizia
de solu�ionare a contesta�iei nr. ..../21.12.2007, emis� de pârâta DGFP Arad �i
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../16.10.2007, emis de CAS Arad numai
pentru perioada aferent� anului 2001, men�inându-le pentru perioada
ulterioar�.

F�r� cheltuieli de judecat�.
Irevocabil�.
Pronun�at� în �edin�� public� azi, 2.10.2008.
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