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DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DECIZIA CIVILĂ NR. 417
Şedinţa publică de la 02.02.2012
Curtea compusă din:
P_________ – H_________ V_____
JUDECĂTOR - F_______ C_______ M____
JUDECĂTOR – D_____ M_____
GREFIER - C_____ F_________ C_______
Pe rol soluţionarea recursului formulat de recurenta-reclamantă _____________
ŢĂNDĂREI , împotriva Sentinţei civile nr.240F/25.01.2011, pronunţată de Tribunalul
Iamomiţa, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatele-pârâte
DIRECŢIA G_______ A FINANŢELOR PUBICE IALOMIŢA şi A__________ DE
INSPECŢIE F______ IALOMIŢA , av ând ca obiect „ anulare act administrativ”.
Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică de la 23.01.2012, fiind consemnate în
încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când,
având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar
concluzii scrise, Curtea a amânat pronunţarea la data de 30.01.2012 şi apoi la data de
02.02.2012, când a hotărât următoarele:
CURTEA,
Asupra cauzei de faţă, constata:
Prin sent. civ. n r . 240F/25.01.2011, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXX, instanta a dispus : „respinge cererea formulată de reclamanta
_____________ TANDAREI , în contradictoriu cu pârâtele DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR P______ IALOMIŢA şi A__________ DE INSPECTIE FISCALA
IALOMIŢA , ca nefondată” .
In motivare s-a retinut ca : ” actul normativ care reglementează diurna pentru salariaţii ce
desfăşoară activitate în străinătate, este HG nr. 518/1995, iar acest act stabileşte drepturile şi
obligaţiile pentru personalul public, dar acesta nu este de sine-stătător, actul normativ are
caracter de recomandare, el trebuind corelat şi cu alte prevederi legale referitoare la acest
aspect al diurnei, în speţă cu dispoziţiile Codului fiscal, care o dată, limitează această diurnă



până la limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile p______ conform art.121
alin.3 lit. b din Legea nr. 571/2003 modificată şi completată, fapt ce conduce la ideea că
această recomandare devine obligatorie şi, a doua oară, această decizie de acordare a diurnei
va ________________________ prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 44 , care
stipulează că : „alin.1 - delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 zile şi se
poate prelungi cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile; alin.2 – salariatul delegat are
dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare precum şi la o indemnizaţie de delegare, în
condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă. In acest context, instanţa
apreciază că reclamanta ________________________ eronat contestă diferenţa de diurnă
între categoria I şi categoria a II-a pe care precizează că organele de inspecţie f______ ar fi
tratat-o ca şi venit de natură salarială deoarece pentru perioada celor 120 zile cât societatea
avea dreptul la cheltuieli de diurnă, diferenţa între 140 Euro/zi plătiţi administratorului
societăţii, d-l C_____ F______ C_________, organul de inspecţie f______ nu a considerat
această diferenţă venit de natură salarială şi nu a fost impozitată cu impozit pe salarii şi
contribuţii. Astfel, în mod corect, organele fiscale au stabilit în raportul de inspecţie f______
că diferenţa în cuantum de 17.281 lei a fost considerată ca şi cheltuială nedeductibilă cu
diurna, aceasta fiind înregistrată de societate în contul “ 625” (societatea a înregistrat
cheltuieli cu diurna în perioada iulie – octombrie 2007 cât avea dreptul să plătească aceste
cheltuieli de delegare), respectiv diurna în sumă de 140 Euro/zi, faţă de suma legală în
cuantum de 87,5 Euro/zi deplasarea, respectiv 35 Euro x 2,5 societatea aplicând în mod greşit
nivelul de diurnă aferent categoriei a II-a, în sumă de 56 Euro x 2,5 =140 Euro/zi acordată
numai pentru funcţiile de demnitate publică în condiţiile în care era aplicabilă categoria I de
diurnă (coefficient 1,00) în care se încadra restul personalului, potrivi anexei 1 la H.G. nr.
518/1995 actualizată. In aceste condiţii, tribunalul constată că în mod greşit i-a fost acordată
d-lui C_____ diurna, într-un cuantum mai ridicat , deoarece în actul normativ sus menţionat
se prevedea că, în categoria a II-a se încadra doar personalul enumerat în mod expres, iar în
categoria Ia se încadra restul personalului, nelăsând loc de interpretare, respectiv un
salariat/administrator al unei societăţi comerciale nu poate să fie asimilat înalţilor demnitari
publici, ca să justifice, în opinia reclamantei, acordarea diurnei la nivelul cel mai mare.
Tribunalul are în vedere şi un alt aspect, acela că în H.G. nr. 518/1995 care reglementează
acordarea diurnei agenţilor economici (art. 16, art. 17 alin.1 şi 2) există art. 19 care
precizează că : „în măsura în care prezenta hotărâre nu stipulează altfel, dispoziţiile sale se
completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea,
evidenţa şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul
serviciului pe teritoriul României”, respectiv cele cuprinse în H.G. nr. 1860/2006 privind
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor p______ pe perioada delegării
şi detaşării în altă localitate, act care face vorbire că acordarea diurnei se face ţinând seama
cum am expus mai sus, de prevederile contractelor colective sau individuale de muncă (în
speţă fiind aplicabil Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional şi la nivelul ramurii
construcţii pentru anii 2005/2007, art. 16) şi Codul muncii, art. 44 şi următoarele.
Astfel, în contextul actelor normative enumerate mai sus a fost emisă şi adresa M.F.P.-
A.N.A.F.-Direcţia G_______ Coordonare Inspecţie F______ nr. xxxxxx din 01.04.2010 care
stipulează că indemnizaţia de delegare care este acordată peste perioada de 120 de zile (cazul



de faţă), sumele respective vor fi considerate venit de natură salarială, asupra cărora se vor
calcula obligaţiile aferente, respectiv impozit pe venit, contribuţii sociale precum şi
majorările de întârziere, acolo unde acest lucru se impune.
In consecinţă, instanţa apreciază că sumele încasate cu titlul de diurnă de
salariatul/administratorul ________________________ pentru perioada cât a lucrat în
Polonia, peste cele 120 zile stabilite de lege, în mod corect inspectorii fiscali au stabilit că
această persoană nu avea dreptul la aceste sume şi au fost asimilate veniturilor de natură
salarială, avându-se în vedere şi prevederile art. 55 alin.1 şi 2, lit.k din Legea nr.571/2003 cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru toate aceste considerente mai sus menţionate, instanţa apreciază că actele
administrativ-fiscale emise de D.G.F.P. I_______- A__________ DE INSPECTIE FISCALA
I_______ au fost date cu respectarea prevederilor legale, urmând să fie menţinute în totalitate
şi în consecinţă se păstrează obligaţia de plată a reclamantei pentru suma totală de 255.463
lei.
Referitor la cererea de anulare a Raportului de inspecţie f______ nr. xxxxxx/23.06.2010 emis
de A__________ de Inspectie F______ Ialomiţa, instanţa apreciază că acest lucru nu are bază
legală deoarece creanţele fiscale ce au fost stabilite în sarcina contribuabilului prin decizia de
impunere nr. 937/23.06.2010 în conformitate cu disp. art. 85 alin.1 lit. b din OG nr.92/2003 şi
ca atare, actul emis de organul fiscal care prezintă trăsăturile actului administrativ fiscal
raportat la dispoziţiile art. 41 din OG nr. 92/2003 şi art. 2 alin.1 lit. c din Legea nr. 554/2004
îl reprezintă decizia de impunere, iar nu raportul de inspecţie f______, care a stat la baza
emiterii deciziei de impunere, iar valorificarea constatărilor inspecţiei fiscale în sensul
stabilirii de obligaţii suplimentare se realizează prin emiterea deciziei de impunere”.
In consecinţă, faţă de situaţia de fapt expusă mai sus instanţa a considerat acţiunea formulată
de reclamanta _____________ TANDAREI ca fiind neîntemeiată, drept pentru care a
respins-o.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta , cu motivarea, in esenta, ca:
IN FAPT, prin cererea de recurs formulata, reclamanta invoca faptul ca instanţa de fond a
respins cererea sa comitand grave confuzii atat cu privire la interpretarea si aplicarea textelor
de lege, cat si cu privire la situaţia de fapt ce viza raporturile dintre _____________ si
salariatul sau, pe de o parte, si _____________ SI SAINT GOBAIN GLASS DTI din Franţa.
Recurenta-reclamanta susţine ca in mod greşit instanţa de fond a reţinut aplicabilitatea
dispoziţiilor HG nr. 518/1995, desi acest act normativ nu era aplicabil in speţa de fata,
dispoziţiile referitoare la diurna acordata de agenţii economici privaţi salariaţilor trimişi in
străinătate nu sunt obligatorii, ei ele au caracter de recomandare. De asemenea, arata
recurenta, dispoziţiile HG nr. 1860/2006 se refera si ele la instituţiile p______ si agenţii
economici cu capital de stat si nicidecum la agenţii privaţi. Se mai arata ca instanţa de fond a
trecut cu vederea un element esenţial care oferea dezlegarea pricinii, respectiv instanţa de
fond nu a reţinut prevederile art. 17 alin. 2 din HG nr. 518/1995, potrivit căruia in situaţia in
care persoanele juridice prevăzute la alin. 1 (agenţii economici privaţi) acorda drepturi
superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au in vedere la calcularea
profitului impozabil nu pot depasi pe cele cuvenite personalului respectiv, in limitele si in
condiţiile stabilite prin aceasta hotărâre. In opinia recurentei, daca nivelul diurnei acordate de



agentul economic salariatului se incadra in limitele si condiţiile din HG nr. 518/1995,
cheltuiala respectiva era deductibila la calculul profitului, iar daca se depăşea nivelul stabilit
prin HG nr. 518/1995, cheltuiala cu diurna nu mai era deductibila. Prin urmare, arata
recurenta reclamanta, oricât ar fi avut nivelul, era un element de cheltuiala si nicidecum un
venit salarial ce trebuia impozitat.
Recurenta reclamanta invoca si faptul ca interpretarea cor ecta a textului art. 44 din Codul
muncii este in sensul ca atunci cand salariatul este de acord poate fi delegat sa lucreze chiar si
in străinătate pe o perioada nedeterminata.
Mai susţine recurenta reclamanta si faptul ca dispoziţiile art. 21 alin. 3 lit. b din Codul fiscal
sunt in sprijinul argumentaţiei sale, in sensul ca diurna acordata nu este venit salarial, ci este
un element de cheltuiala, care, daca se incadreaza in limitele prevăzute de HG nr. 518/1995
este deductibila la stabilirea profitului impozabil, iar, in caz contrar, nu este deductibila. In
opinia sa, dispoziţiile art. 55 din Codul fiscal sunt de stricta interpretare, referindu-se doar la
entităţile nonprofit.
In drept, art.304 pct.9 , art.304ind1 Cpr.civ.
Intimata a depus intampinare prin care a invocat, in esenţă:
Prin Sentinţa civila nr. 240/25.01.2011, instanţa de fond a respins cererea reclamantei.
Intimata considera ca hotărârea instanţei de fond este temeinica si legala, si, pe cale de
consecinţa, solicita menţinerea acesteia, pentru următoarele considerente:
_____________ are incheiat cu numitul C_____ F______ C_________ contractul individual
de munca nr. xxxxxx/6.07.2007, avizat de ITM, prin care s-a stabilit un salariu lunar in
cuantum de 1000 lei. In contractul individual de munca nu se prevăd perioadele de timp de
delegare si nici sumele plătite cu titlu de indemnizaţie de delegare de către angajatorul roman,
iar durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana.
Conform contractului de prestări servicii incheiat cu SAINT GOBAIN GLASS DTI
FRANŢA, durata timpului de lucru este de 10 ore/zi. Salariatul societăţii a primit salariul in
tara conform contractului de munca in cuantum de 1000 lei/luna impozabil si diurna de 140
de euro/zi, plătită de _____________ in România, prin transfer bancar in contul de card al
salariatului, respectiv asociatul societăţii.
Menţioneaza ca societatea a dat aceste diurne in baza unui decont pentru cheltuieli in valuta
care nu este conform cu legislaţia in vigoare, conform anexei nr. 2 din ordinul nr. 3512/2008.
Conform art. 2 din HG nr. 1860/2006, pentru salariaţii din cadrul companiilor naţionale,
societarilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin
negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării si detaşării in alta localitate, precum si in
cazul deplasării in cadrul localităţii, in interesul serviciului, se acorda in condiţiile prevăzute
in contractele colective sau individuale de munca.
Conform art. 45 din Contractul colectiv de munca la nivel naţional pe anii 2007-2010,
cuantumul diurnei de deplasare are ca nivel minim nivelul stabilit prin actele normative ce se
aplica la instituţiile p______.
Conform art. 16 alin. 2A3 din Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii construcţii pe
anul 2005-2007, delegarea angajatului se dispune pe o perioada de cel mult 60 de zile,
putandu-se prelungi cu inca 60 de zile.
Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 55 din legea nr. 571/2003 si pct. 83 din HG



nr. 44/2004, indemnizaţia de delegare acordata pe perioada ce depăşeşte 120 de zile, va fi
considerata venit de natura salariala, asupra căruia trebuie calculate obligaţiile fiscale
aferente, respectiv impozit pe venit, contribuţii sociale si accesoriile aferente.
In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 si alin. 2 litera k din Codul fiscal, coroborate cu
dispoziţiile pct. 67 lit. a si pct. 68 din HG nr. 44/2004, părţile care ___________________
munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput felul activităţii,
timpul de lucru si locul desfăşurării activităţii, sumele de bani pe care urmează sa le
primească, precum si alte condiţii stabilite conform legii ca de exemplu indemnizaţia de
delegare, in baza contractului individual de munca, sume ce se includ in veniturile din salarii
sau asimilate salariilor cu anumite excepţii prevăzute de art. 55 alin. 4 din Codul fiscal.
Potrivit art. 55 alin. 4 lit. g din Codul fiscal, coroborate cu dispoziţiile pct. 85 din HG nr.
44/2004, nu se includ in veniturile salariale sau asimilate salariilor indemnizaţiile de delegare
si de detaşare in tara si in străinătate stabilite de ang ajatori persoane juridice potrivit legii, iar
in cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial si de alte entităţi neplatitoare de impozit pe
profit, sumele acordate peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordata salariaţilor din instituţiile
p______.
Aşadar, prevederile Codului fiscal stipulează ca relaţia de munca dintre un angajator si un
angajat are la baza un contract individual de munca in care se stabilesc toate condiţiile de
angajare potrivit legii. Astfel legea care reglementează totalitatea raporturilor individuale si
colective de unea este legea nr. 53/2003, care la art. 11 precizează: "clauzele contractului
individual de munca nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit
prin acte normative ori prin contracte colective de munca."
Referitor la delegare, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 din Codul muncii menţionează ca
delegarea reprezintă exercitarea temporara, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a
unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu in afara locului sau de munca
si se poate dispune pe o perioada de maxim 120 de zile.
Prin urmare, potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, perioada pentru care sumele
acordate sub forma de diurna nu sunt venituri salariale este de maxim 120 de zile, dupa
aceasta perioada diurna acordata de angajator este un venit de natura salariala asupra căreia se
calculează impozitul pe salarii si contribuţiile aferente.
Domnul C_____ F______ C_________ are atat calitatea de asociat cat si de salariat al
_____________, cu contract individual de munca înregistrat la ITM sub nr.
xxxxxx/6.07.2007, contract in care nu este prevăzuta perioada de delegare sau detaşare in
străinătate, asa cum prevede Codul muncii si nu are înregistrat la ITM niciun act adiţional la
contractul de munca.
De asemenea, suma acordata de societate salariatului a fost de 140 de euro/zi, in perioada
iulie 2007-octombrie 2008, nivelul acesteia nefiind limitat de organele de inspecţie fiscala la
nivelul stabilit pentru instituţiile p______.
In concluzie, diurna acordata de societate de 140 euro/zi peste perioada de 120 de zile este un
venit de natura salariala asupra căruia se calculează obligaţiile aferente.
Încadrarea diurnei acordata pentru perioada de depăşeşte 120 de zile prevăzuta de Codul
muncii ca si venit salarial nu are ca temei legal adresa nr. xxxxxx/2010 a ANAF, ci Codul
fiscal, Legea nr. 53/2003, Legea nr. 19/2000, Legea nr.76/2002, Legea nr. 346/2002, Legea



nr. 95/2006, Legea nr.200/2006, HG nr. 158/2005.
IN D____, dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 571/2003, pct. 83 din HG 44/2004, art.115 din
Codul de procedura civila.
Analizand recursul formulat, prin prisma dispozitiilor art. 304 Cod procedura civila si a
motivelor invocate, Curtea retine:
Prin cererea de chemare in judecata , recurenta a contestat următoarele acte emise de organele
fiscale:
1) Decizia privind soluţionarea contestaţiei nr.226/19.08.2010;
2) Decizie de impunere nr. 937/23.06.2010;
3) Raport de inspecţie fiscala nr. xxxxxx/23.06.2010 .
Prin aceste acte, organul fiscal de control a stabilit in sarcina recurentei obligaţii de plata
privind impozitul pe venitul din salarii si contribuţii aferente salariului (asigurări sociale ,
asigurări de sănătate , şomaj), a căror valoare totala este de 255.463 lei:
Prin Decizia nr.226/19.08.2010 , organul administrativ-jurisdicţional - DGFP Ialomiţa a
dispus respingerea in totalitate a contestaţiei.
Curtea retine ca, in fapt, intre societatea _____________ si SAINT GOBAIN GLASS DTI
din Franţa a existat un contract de prestare de servicii, încheiat la data de 01.07.2007, prin
care _____________ , in calitate de antreprenor , asigura conducerea unui şantier in numele
beneficiarului pe teritoriul Poloniei . Potrivit pct.7 din acest contract , antreprenorul
_____________ primea din partea beneficiarului 6500 euro pe luna ca plata pentru lucrări si
54 euro pe zi în Polonia ca diurna . La pct.6.7. din contract, părţile au stabilit ca preţul
include, printre altele, toate cheltuielile cu familia sa, cheltuielile de călătorie ale familiei
sale, mâncare, cheltuieli personale.
Ca urmare , angajatorul roman trebuia sa acorde salariatului sau o diurna care sa acopere
toate aceste cheltuieli.
Din partea societăţii _____________ s-a deplasat in Polonia dl.C_____ F______- C________
, administrator, insa si salariat cu norma întreaga in baza unui contract de munca pe perioada
nedeterminata . Contractul s-a desfăşurat pe perioada 2007-2008 . Pentru fiecare zi de pe
şantier, salariatul a primit din partea angajatorului, _____________, o diurna in suma de 140
Euro , pentru asigurarea cazării si hranei zilnice.
Prin actul de control , autoritatea fiscala a stabilit ca toate sumele ce sunt plătite ulterior unei
perioade de 120 zile , nu mai sunt cheltuieli cu diurna pentru societate , ci venituri de natura
salariala pentru salariat, fiind obligata recurenta la impozitarea acestor sume cu impozitul pe
venitul din salarii si asigurări sociale aferente, pensii, asigurări de sănătate, asigurări de
şomaj. In plus , autoritatea fiscala considera ca salariatul nu beneficiază de o anumita
categorie de diurna , stabilind ca drept al acestuia o suma mai mica.
În ceea ce priveste problema de drept adusă în discuţie de recurenta în sensul de a cunoaste
perioada in care salariatul poate fi delegat sa desfăşoare raporturi de munca, Curtea retine:
Într-adevăr, potrivit art.44 C. muncii, delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult
60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Insa, acest text
legal, în lipsa unei dispoziţii exprese a legiuitorului, nu poate fi interpretat in sensul ca, per a
contrario, delegarea nu poate depasi 120 de zile, ci, dimpotriva ca, de regula, angajatorul
poate delega salariatul pe o perioada de 60 de zile , chiar fara acordul salariatului, iar după



aceasta perioada, o poate face doar cu acordul salariatului, delegarea putand fi prelungita cu
cate 60 de zile, cu acordul salariatului, delegarea fiind in favoarea salariatului, in sensul ca
acesta este cel ce decide daca va accepta majorarea perioadei de delegare , astfel ca nu se
poate susţine rezonabil ca in afara celor 120 de zile nu ar putea exista instituţia delegării.
Aceasta intrucat principiul libertăţii de voinţa ce guvernează materia contractelor este pe
deplin aplicabil si in domeniul raporturilor de munca.
Referitor la trimiterea pe care o face intimata la dispoziţiile Contractului colectiv de munca
nu este justificata întrucat prevederile acestui contract, referitoare la drepturile salariaţilor,
potrivit art.238 C muncii, au un caracter minimal. In plus, in ceea ce priveste durata delegarii,
Contractul colectiv nu interzice (si, de altfel nici nu ar putea sa o faca contrar legii) delegarea
pe o perioada mai mare de 120 de zile.
Pe de altă parte, în mid judicios arată recurenta că dispoziţiile Codului muncii reglementează
raporturile de muncă si nu se substituie dispoziţiilor de natura fiscala, astfel ca ele nu pot
constitui temei pentru stabilirea unor obligaţii fiscale suplimentare in sarcina angajatorului.
Obligaţiile fiscale sunt reglementate in exclusivitate de Codul fiscal si de legile
complementare fiscale. Codul muncii nu prevede ca diurna acordata de angajator se
transforma in venit de natura salariata pentru angajat. Aşa fiind, pentru toate considerentele
indicate anterior, instanta va inlatura ca nefiind concludenta in speţă adresa A.N.A.F.
nr.xxxxx/01.04.2010. În ceea ce priveste afirmatia intimatei din intampinare in sensul ca in
contractul individual de munca nu s-a prevazut detasarea, Curtea retine ca, astfel dupa cum a
indicat anterior, in fapt, intre societatea _____________ si SAINT GOBAIN GLASS DTI din
Franţa a existat un contract de prestare de servicii, încheiat la data de 01.07.2007, la pct. 7 din
acesta fiind prevazuta diurna, ceea ce inseamna ca partile au convenit si probat detasarea.
Pe de altă parte, Curtea retine ca in mod gresit s-a retinut ca, după depăşirea perioadei de
delegare de 120 zile, cheltuiala cu diurna s-ar transforma in venit salarial, invocandu-se
dispoziţiile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului roman trimis
in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Potrivit art.16 din acest act normativ, prevederile prezentei hotărîri se aplica şi personalului
din regiile autonome si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat care se
deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la
art. 1.
Textul reglementează situaţia regiilor autonome si societăţilor comerciale cu capital de stat.
In ceea ce priveşte situaţia celorlalţi agenţi economici, aceasta este reglementata de
disp.art.17 , unde , la alineatul 1 , se menţionează ca se recomanda agenţilor economici, alţii
decît cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altor asemenea, sa
aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri. In continuare, in alineatul 2, se
prevede ca in situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acorda drepturi
superioare , cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au în vedere la calcularea
profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în
condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre. Cu alte cuvinte, agentul economic cu capital privat
poate acorda diurna peste limita prevăzuta in HG nr.518/1995, actul normativ avand titlu de
recomandare si nu obliga aceşti agenţi economici la respectarea limitelor stabilite in cuprinsul
sau, iar in situaţia acordării unei diurne superioare, aceasta va fi avuta in vedere la calculul



profitului impozabil. De asemenea, se observa ca H.G. nr.518/1995 nu transforma cheltuiala
cu diurna într-un venit de natura salariala.
De asemenea, hotărârea de guvern nu echivalează funcţiile între cele p______ şi cele private
şi nu stabileşte ca personalul din societăţi comerciale private nu ar avea dreptul sa beneficieze
de o diurnă corespunzătoare categoriei a II a de diurna. Prin urmare, operatorii economici
privaţi ce dispun de fonduri, care le permit sa suporte cheltuieli mai mari cu diurna decât
bugetul de stat, sunt liberi sa efectueze cheltuieli cu diurna, cu condiţia sa plătească impozit
pe profit pentru ce depăseste nivelul maximal stabilit de actul normativ invocat.
Potrivit art.55(4) lit. g C. fiscal , următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariate şi nu
sunt impozabile , în înţelesul impozitului pe venit: g) sumele primite de angajati pentru
acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării si
detaşării. în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la
aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte
entităţi neplătitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată
salariaţilor din instituţiile p______.
Astfel dupa cum s-a indicat în cele ce preced, în cazul in care se depăşeşte plafonul diurnei ,
sancţiunea fiscala nu este reconsiderarea diurnei si incadrarea in categorial veniturilor
asimilate salariilor, ci impozitarea cheltuielii făcute cu diurna prin trecerea la sume
nedeductibile, cu influenta asupra impozitului pe profit.
Astfel dupa cum a indicat Curtea in cele ce preced, Codul fiscal nu condiţionează perioada ,
ci nivelul diurnei, stabilind ca daca societatea depăşeşte suma acordata cu mai mult de 2,5 ori
fata de plafonul personalului din sistemul bugetar, atunci suma ce depaseste acest plafon este
nedeductibila la calculul impozitului pe profit.
Se mai retine ca dispoziţiile HG nr. 1860/2006 care prevad pentru salariaţii din cadrul
companiilor naţionale, societarilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale
se acorda prin negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării si detaşării in alta localitate,
precum si in cazul deplasării in cadrul localităţii, in interesul serviciului, se acorda in
condiţiile prevăzute in contractele colective sau individuale de munca, se refera tot la
instituţiile p______ si agenţii economici cu capital de stat, iar nu la agenţii economic privaţi.
Aşa fiind, în mod netemeinic organul fiscal de control a stabilit in sarcina recurentei obligaţii
de plata privind impozitul pe venitul din salarii si contribuţii aferente salariului (asigurări
sociale , asigurări de sănătate , şomaj), a căror valoare totala este de 255.463 lei: Pe cale de
consecinta, pentru toate considerentele expuse anterior, in mod incorect prin Decizia
nr.226/19.08.2010 , organul administrativ-jurisdicţional - DGFP Ialomiţa a dispus
respingerea in totalitate a contestaţiei recurentei, cele doua acte administrative urmeaza a fi
anulate.
Aşa fiind, în temeiul art. 312 C .pr.civ. Curtea urmeaza sa admita recursul formulat de
recurenta-reclamantă _____________ ŢĂNDĂREI , în contradictoriu cu intimatele-pârâte
DIRECŢIA G_______ A FINANŢELOR PUBICE IALOMIŢA şi A__________ DE
INSPECŢIE F______ IALOMIŢA , sa modifice sentinţa civilă recurată în sensul că: va
admite în parte acţiunea, va anula deciziile nr. 226/19.08.2010 şi nr. 937/23.06.2010. Va
respinge, în rest, acţiunea, Curtea retinand ca raportul de inspectie fiscala a carui anulare se
solicita nu este un act administrativ distinct, acesta neproducand efecte juridice, ci face parte



din documentatia care a stat la baza deciziei de impunere a carei anulare s-a solicitat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DECIDE:
Admite recursul formulat de recurenta-reclamantă _____________ ŢĂNDĂREI , cu sediul
în Ţăndărei, _______________________, judeţ Ialomiţa, în contradictoriu cu intimatele-
pârâte DIRECŢIA G_______ A FINANŢELOR PUBICE IALOMIŢA şi A__________
DE INSPECŢIE F______ IALOMIŢA, ambele cu sediul în Slobozia,
______________________. 14, judeţ Ialomiţa.
Modifică sentinţa civilă recurată în sensul că:
Admite în parte acţiunea.
Anulează deciziile nr. 226/19.08.2010 şi nr. 937/23.06.2010.
Respinge în rest acţiunea.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică.
P_________, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,
H_________ V_____ F_______ C_______ M____ D_____ M_____
GREFIER,
C_____ F_________ C_______
Red FCM/ex2
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
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