
 1 

DECIZIA NR.42 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost  sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, privind 
m�surile dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Deva - Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, prin DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� cu 
nr.../...2007, privind suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - contribu�ia la fondul de solidaritate social�                  
                        pentru persoane cu handicap  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 

                 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205 �i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza. 
 
     I.  Prin contesta�ie, SC X SRL din Deva,                                                                                                                            
contest� par�ial Decizia de impunere referitoare la sumele datorate 
privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor  cu 
handicap, sus�inând c�, acestea s-au stabilit datorit� faptului c�, la 
momentul controlului nu s-a putut face dovada c� societatea a avut 
angaja�i cu handicap în perioada 01.01.2006 - 30.09.2006.  
       Ulterior, s-au g�sit în dosarul cu declara�ii, adresele f�cute de 
c�tre Agen�ia local� de �omaj prin care se comunica faptul c�, în 
urma cererilor f�cute de c�tre societate prin care se solicita spre 
angajare persoane cu handicap, Agen�ia nu poate oferi personal 
pentru meseria solicitat�. 
 
     II. Organele  de control ale Administra�iei finan�elor publice a 
municipiului Deva - Activitatea de inspec�ie  fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
       
       Cu privire la suma de 4% privind v�rs�minte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate.  
       Incepând cu luna august 2005, agentul economic are peste 75 
de angaja�i, motiv pentru care se încadreaz� în reglement�rile art.42 
�i 43 din Legea nr.343/2004 �i art.77 din Legea nr.448/2006, 
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respectiv avea obliga�ia de a angaja persoane cu handicap într-un 
procent  de cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i.  
      La nivelul trimestrului IV 2006, unitatea este scutit� de 
calcularea �i virarea acestui fond, întrucât la data de 25.10.2006 
agentul economic a solicitat Agen�iei Na�ionale pentru ocuparea 
For�ei de Munc� repartizarea a 6 persoane cu handicap.  Cu adresa 
nr…/...2007, Agen�ia local� Deva, comunic� agentului economic c� 
nu sunt înregistrate persoane cu handicap conform cerin�elor.    
       Intrucât agentul economic nu a putut face dovada înregistr�rii �i 
vir�rii fondului de 4% pentru persoane cu handicap neîncadrate, 
pentru restul perioadei supuse controlului (august – decembrie 2005 
�i ianuarie – februarie 2007), urmare inspec�iei fiscale efectuate, s-a 
stabilit suplimentar un fond pentru persoane cu handicap în sum� de 
… lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei. 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate, se re�in urm�toarele:  
 
          
        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� se poate vorbi de un 
calcul al fondului de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, în conformitate 
cu prevederile legale, în condi�iile în care la nivelul perioadei 
ianuarie – septembrie 2006, contestatoarea face dovada 
solicit�rii agen�iei jude�ene de ocupare a for�ei de munc�, 
repartizarea de persoane cu handicap. 
 
        In fapt, la nivelul perioadelor august 2005 – septembrie 2006 �i 
ianuarie – februarie 2007, contestatoarea nu a putut face dovada c� 
a avut angaja�i sau a solicitat spre angajare persoane cu handicap. 
        A�a cum se arat� în contesta�ie, la nivelul perioadei ianuarie - 
septembrie 2006, pentru care contestatoarea în timpul inspec�iei 
fiscale nu a putut face dovada c� a solicitat spre angajare persoane 
cu handicap, o dat� cu depunerea contesta�iei anexeaz� copii dup� 
adresele de r�spuns ale agen�iei jude�ene de ocupare a for�ei de 
munc�, urmare solicit�rilor societ��ii comerciale privind repartizarea 
pentru angajare a persoanelor cu nevoi speciale. 
        Astfel, cu adresa nr…/...2006, adresa nr…/…2006 �i adresa 
nr…/...2006, Agen�ia jude�ean� pentru ocuparea for�ei de munc� – 
Agen�ia local� Deva, comunic� societ��ii comerciale faptul c�, în 
eviden�ele agen�iei nu figureaz� persoane cu handicap înscrise 
pentru meseria solicitat�.         
        Urmare inspec�iei fiscale privind verificarea modului de 
constituire a fondului de solidaritate social� pentru persoanele cu 



 3 

handicap, la nivelul perioadelor august 2005 – septembrie 2006 �i 
ianuarie – februarie 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
suplimentar fondul de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap, mai pu�in trimestrul IV 2006, pentru care contestatoarea 
face dovada solicit�rii de la agen�ia jude�ean� de ocupare a for�ei de 
munc�, repartizarea de persoane cu handicap.  
          
        In drept, Legea nr.343/2004 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.102/1999 
privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu 
handicap, prevede: 
  15. “La articolul 42, alineatul (1) va avea urm�torul cuprins: 
          (1) Agen�ii economici care au cel pu�in 75 de angaja�i, 
precum �i autorit��ile �i institu�iile publice care au cel pu�in 25 
de func�ii contractuale, au obliga�ia de a angaja persoane cu 
handicap cu contract individual de munc� într-un procent de 
cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i, respectiv din 
num�rul de func�ii contractuale prev�zute în statul de func�ii.” 
  16. “Articolul 43 va avea urm�torul cuprins: 
          (1) Agen�ii economici, autorit��ile �i institu�iile publice 
care nu respect� prevederile art.42 alin.(1) au obliga�ia de a 
pl�ti lunar c�tre bugetul de stat o sum� egal� cu salariul minim 
brut pe �ar� înmul�it cu num�rul de locuri de munc� în care nu 
au încadrat persoane cu handicap. 
          (2) Sunt excepta�i de la plata obligatorie prev�zut� la alin. 
(1) agen�ii economici, autorit��ile �i institu�iile publice care fac 
dovada c� au solicitat trimestrial la agen�iile jude�ene de 
ocupare a for�ei de munc�, respectiv a municipiului Bucure�ti, 
repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile 
respective �i c� acestea nu au repartizat astfel de persoane în 
vederea angaj�rii.” 
        
          Din textele de lege invocate mai sus, se re�ine inten�ia 
expres� a legiuitorului de a condi�iona exceptarea contribu�iei la 
fondul de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap a 
contribuabililor care care fac dovada c� au solicitat trimestrial la 
agen�iile jude�ene de ocupare a for�ei de munc�, repartizarea de 
persoane cu handicap �i c� acestea nu au repartizat astfel de 
persoane în vederea angaj�rii. 
          In aceste condi�ii, coroborat cu textele de lege invocate mai 
sus, se re�ine c� în mod gre�it, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit 
c� societatea contestatoare datoreaz� suma de ... lei reprezentând 
contribu�ia la fondul de solidaritate social� pentru persoane cu 
handicap �i a major�rilor de întârziere aferente în sum� de ... lei. 
         Asupra documentelor depuse �i a motiva�iilor contestatoarei în 
sus�inerea cauzei, organul fiscal care a efectuat activitatea de 
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inspec�ie fiscal�, s-a pronun�at asupra acestora, respectiv a 
considerat aspectele men�ionate în contesta�ie ca fiind întemeiate. 
 
 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 
alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind 
Codul de procedura fiscal�, se  
 
                                                 DECIDE: 
     
             Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din Deva 
pentru suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - contribu�ia la fondul de solidaritate social�                  
                        pentru persoane cu handicap  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 
 

 


