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Subiect: achitarea contribuţiilor
acordate de angajator.

de asigurări sociale obligatorii
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facilităţile

Stimaţi domni,
întreprinderea „Totul pentru Contabil" SRL roagă să ne daţi unele explicaţii adăugătoare
privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii din facilităţile acordate de
angajator angajaţilor săi.
Facilitatea acordată de angajator are următorul conţinut economic:
i) Asigurare facultivă de accidente a angajaţilor.
O entitate a semnat un contract cu o companie de asigurare privind asigurarea facultativă
a angajaţilor săi de accidente (persoanele asigurate sunt angajaţii entitităţii). în contract
este stipulată suma asigurată, prima de asigurare achitată de angajator pentru asigurarea
fiecărui angajat (persoană asigurată). Iniţiativa de a asigura angajaţii de accidente revine
angajatorului (entităţii). Angajatorul nu deţine confirmarea în scris a fiecărui angajat că
acesta acceptă să fie asigurat de angajator, că acceptă condiţiile de asigurare propuse de
angajator şi/sau că acceptă să suporte urmările fiscale, legate de asigurarea sa facultativă
de accidente.
Obiectul asigurării îl reprezintă interesele patrimoniale corelate cu persoana asigurată
(beneficiarul asigurării), cu viaţa, sănătatea şi capacitatea lor de muncă, în rezultatul
accidentului produs cu acesta. Condiţiile de asigurare acoperă riscurile de asigurate
survenite pe perioada întreagă a zilei (24 de ore).
ii) Asigurare facultativă a sănătăţii angajaţilor.
O entitate a semnat un contract cu o companie de asigurare privind asigurarea facultativă
a sănătăţii angajaţilor săi. Conform condiţiilor contractului persoanele asigurate sunt
angajaţii entitităţii. în contract este stipulată suma asigurată, prima de asigurare în raport
la fiecare angajat (persoană asigurată). Prima de asigurare este achitată de angajator în
patru tranşe egale în pe parcursul perioadei asigurate (12 luni). Iniţiativa de a asigurare
facultativă a sănătăţii revine angajatorului (entităţii). Angajatorul nu deţine confirmarea
în scris a fiecărui angajat că acesta acceptă să fie asigurat de angajator în condiţiile de
asigurare propuse de angajator şi/sau că acceptă să suporte urmările fiscale, legate de
asigurarea sa facultativă a sănătăţii.

Obiectul asigurării facultative a sănătăţii îl constituie interesul patrimonial al persoanei
asigurate, care prevede achitarea de către asigurător a cheltuielilor legate de asistenţa
medicală prestată acesteia la survenirea cazului de asigurare.
Potrivit art. 7 din legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din
08.11.2012, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, sînt obligaţi să transfere, în
mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr. 3, contribuţiile de
asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente
salariilor calculate şi altor recompense.
Prin termenul „alte recompensecare
creează mari probleme contabililor, se
înţelege - „ orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator angajatului său
(în folosul lui) în cadrul raportului de muncă, cu excepţia drepturilor şi
veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii. "
In legătură ce cele relatate rugăm să răspundeţi dacă trebuie de calculat şi
achitat contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de la :
- facilitatea acordată de angajator angajaţilor săi în formă de asigurare
facultativă de accidente;
- facilitatea acordată de angajator angajaţilor săi în formă de asigurare
facultativă de sănătate.
Legislaţia în acest sens nu este clară şi precisă, creînd astfel o situaţie confuză
pentru toţi contabilii. Termenul de „alte recompense" în mod inevitabil duce la
aprecieri subiective, de aceea, ar fi binevenită o modificare a legislaţiei în acest
sens.
Vă informăm că răspunsul va fi publicat pe pagina contabilsef.md.

Vă mulţumim anticipat.
Cu respect,
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