
Metode de furat. Astazi: cum fura statul, cu legea pe birou
Daca la finele anului trecut, Casa de asigurari de sanatate trimitea persoanelor fizice, ca veste proasta,
peste 4.000 de titluri executorii pentru datorii `nestiute` de aproape cinci ani, de la inceputul lui 2011 a
venit randul angajatorilor sa primeasca gauri in buget.
  
  Schema de `furat` bani este pe cat de tehnica, pe atat de sigura si are drept suport OUG 158 din 2005,
cea referitoare si la concediile medicale, si mai ales modificarile aduse ulterior acestei ordonante de
urgenta.
  
  Sursa banilor pe care statul ii fura legal sunt cele 0,85 procente din fondul de salarii pe care fiecare
angajator le plateste lunar drept contributie la fondul pentru concediile medicale. Astfel, cand un angajat
se imbolnaveste, cel care ii plateste initial concediul medical este angajatorul, patronul. Ulterior, pe baza
dovezilor de concediu medical aduse de angajat, firma isi recupereaza banii prin intermediul Casei
judetene de asigurari de sanatate. Banii provin din celebrul Fond national unic pentru asigurarile sociale
de sanatate (FNUASS). Iar de aici incepe nebunia.
  
  Pana anul trecut, angajatorii isi puteau recupera banii platiti drept concediu medical in doua moduri. O
modalitate des aplicata era aceea de a `compensa` sumele de recuperat cu cele care trebuiau platite in
lunile urmatoare drept contributii (0,85% din fondul de salarii) la FNUASS. `De exemplu, eu plateam
cate 30 de lei lunar, caci am firma mai mica. Am platit un concediu medical pe o luna, de aproximativ
1000 de lei. Potrivit legilor in vigoare, acesti 1000 de lei ii recuperam in urmatorii aproape trei ani din
contributiile datorate pentru lunile urmatoare`, povesteste un angajator. Metoda aceasta a `compensarii`
(oarecum impropriu spus) era preferata de multi celei de a solicita, pur si simplu, rambursarea integrala a
sumei. In primul rand pentru ca aceasta din urma presupunea multa birocratie, crearea unui cont distinct
in trezorerie pentru a primi acesti bani si, mai ales, perioade foarte lungi de asteptare. De exemplu, in
multe cazuri CJAS Sibiu abia acum ramburseaza din FNUASS sumele pentru concediile medicale din
noiembrie 2009.
  
  Ca detaliu important, pana in primavara anului trecut, sumele puteau fi cerute inapoi din FNUASS in
termen de trei ani de la data `de la care beneficiarul era in drept sa le solicite`, se arata in OUG 158 din
2005. In aprilie 2010, a fost introdusa o, aparent, mica modificare – termenul de solicitare a acestor sume
s-a redus de la trei ani, la 90 de zile. Nu multi angajatori au bagat de seama acest lucru, de care s-au izbit
de la 1 ianuarie anul acesta. Cand a intrat in vigoare o noua modificare a OUG 158 din 2010, una care
elimina metoda `compensarii`. Practic, angajatorul care plateste concediul medical isi va recupera acesti
bani numai integral, fara a putea recupera `din contributiile datorate pentru lunile urmatoare`. Cum fura
statul bani prin aceasta modificares Simplu: cei care nu au depus anul trecut cereri de restituire a banilor
in termen de 90 de zile si au mers pe varianta clasica de `compensare` isi vad sumele ramase de recuperat
pierdute, de la 1 ianuarie 2011. `Am si firme care au 100 sau 200 de milioane de lei de recuperat pe
concediile medicale. Cei de la Casa de asigurari de sanatate spun, acum, ca acei bani sunt pierduti, din
momentul ce nu a fost depusa cerere de restituire`, a declarat pentru Turnul Sfatului reprezentantul unei
firme de contabilitate. 
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