
 
DECIZIA nr. 27/19.10.2007 

   privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
    S.C. „C” S.A. „B”, 

înregistrat� la D.G.F.P. „V” sub nr. --/19.09.2007 
 
 Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” a fost sesizat� de c�tre 
Activitatea de inspec�ie fiscal� – Serviciul control fiscal II prin adresa nr. „--”/14.09.007, 
asupra contesta�iei formulat� de S.C. „C” S.A. „B” cu sediul în municipiul „B”, str. ----, nr. --, 
jud. „V”, cod unic de înregistrare RO -----, contesta�ie înregistrat� la Activitatea de inspec�ie 
fiscal� sub nr. --/10.09.2007. 
 Societatea contest� Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. --/23.07.2007 intocmit� în temeiul Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
20.07.2007, înregistrat sub nr. --/23.07.2007 prin care sus�ine ca a fost obligat� la plata unor 
sume de bani  în valoare total� de „S” lei, astfel:    
 - tax� pe valoarea ad�ugat� colectat�....................  „S1” lei; 
 - fond special de solidaritate social�.....................    „S2” lei; 
 - accesorii fond de solidaritate social� ................     „S3” lei; 
 - accesorii calculate pentru perioada  
             01.01.2007- 10.08.2007..,.............................     „S4” lei. 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 31.07.2007, 
la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” sub nr. -- din 06.09.2007 �i 
înregistrat� la organul emitent al actului administrativ fiscal atacat sub nr. --/10.09.2007. 
 Constatând c� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 207(1) si 209(1), lit. a) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
31.07.2007, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” prin compartimentul 
Solu�ionare contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia în cauz�. 
 - I.1). S.C. „C” S.A. „B” nu este de acord cu diferen�a de obliga�ie bugetar� stabilit� 
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� cu titlu de tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� în 
sum� de „S1” lei pentru obiectivul «Gradinita, centrala termica �i sistematizare vertical�», 
invocând urm�toarele: 
 - “situatiile de lucrari pentru acest obiectiv au fost intocmite in luna decembrie 2006, 
insa, lucrarile nefiind executate pana la sfarsitul anului 2006, nefiind insusite de beneficiar, 
factura 0524291 din 20.12.2006 a fost stornata prin factura 0524221 din 28.12.2007”, aceasta 
datorit� faptului c� S.C. „C” S.A. „B” a desf��urat activitate în sediul gradini�ei pân� la data 
25.12.2006. Lucr�rile au început în luna ianuarie 2007, fiind executate �i acceptate de 
beneficiar au fost facturate (factura nr.---/04.01.2007) �i înregistrate corespunzator în 
contabilitatea societ��ii în luna ianuarie 2007; 
 - “situatiile de lucrari intocmite pentru obiectivul mai sus aratat nu indica faptul ca 
acestea ar fi fost acceptate de beneficiar in luna decembrie 2006, astfel ajungem la concluzia 
ca nu au fost incalcate prevederile art. 134, alin (3) din Legea nr, 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare aplicabile pana la decembrie 2006 inclusiv.”; 
 - societatea consider� c� nu datoreaz� nici accesorii pentru aceast� sum�. 
 Societatea mai invoc� în sus�inerea contestatiei adresa nr. 274001/23.01.2007 prin care 
se arat� urmatoarele «daca decontarea lucrarilor executate se face conform contractului 
incheiat intre parti pe baza situatiilor de lucrari confirmate de beneficiar, data efectuarii 
serviciilor este data confirmarii de catre beneficiar a situatiilor de lucrari>>.  
 I. 2) Societatea contest� suma de „S2” de lei �i accesoriile aferente în sum� de „S3”lei 
calculate la fondul de solidaritate social�. 
          În sus�inerea contesta�iei societatea invoca adresa nr. -/---/11.03.2005 emis� de AJOFM 
– A.L. „B”, prin care a fost în�tiin�at� c� nu sunt înregistrate persoane cu handicap care s� 
aib� pregatirea profesional� specificat� în oferta societ��ii valabil� pân� în ultima zi lucratoare 
a trimestrului I 2005, nefacându-se referire pentru ce periada a depus SC „C” SA ofertele. 



      Contestatoarea sus�ine c� a depus oferte pentru toate trimestrele dar num�rul de 
înregistrare la AJOFM s-a pus pe exemplarul cel mai recent �i avand în vedere r�spunsul 
AJOFM “ am considerat ca tacit nu s-a specificat perioada, in raspunsul la adresa noastra, 
considerand ca institutia public� AJOFM si-a insusit cu caracter permanent valabilitatea 
adresei noastre urmand ca la fiecare modificare sa ne instiinteze".  
 Societatea mai invoca �i adresa nr. --/----/26.10.2006 înregistrat� la AJOFM A.L. „B”, 
în care se specific� faptul c� la data solicit�rii nu figureaz� în baza de date a agen�iei persoane 
cu handicap a c�ror preg�tire, experient� profesional� �i aptitudini s� fie compatibile cu 
meseriile specificate în oferta sa “se vede clar ca institutia publica ne instiinta pentru o 
perioada mai indelungata de timp, deoarece oferta SC „C” SA „B” pentru trimestru IV 2006 
este inregistrata la institutia publica AJOFM in data de 30.10.2006”. 
          Contestatoarea mai sus�ine faptul c� primirea r�spunsului înaintea datei de depunere a 
ofertei pentru trimestrul IV 2006 denot� clar c� AJOFM �i-a însu�it cu caracter permanent 
valabilitatea adreselor omitând s� puna numere de înregistrare pe toate ofertele depuse. În 
data de 26.10.2006 societatea având depuse ofertele pentru tot anul 2006 dar AJOFM nu i-a 
repartizat nici o persoan� cu handicap. 
 I.3). Societatea întelege s� conteste toate accesoriile calculate la toate creantele 
stabilite de controlul fiscal pentru perioada 01.07.2007- 10.08.2007 în valoare de 15.788 lei 
motivat de faptul c�, de�i, a început în data de 28.09.2006 controlul fiscal, a fost finalizat în 
data de 23.07.2007, �i nu s-a efectuat în maxim 3 luni conform O.G. 92/2003, cu modificarile 
�i complet�rile ulterioare, inclusiv timpul cât ar fi durat raspunsul de la Direc�ia legisla�ie 
impozite indirecte, societatea fiind înstiin�at� cu adresa nr. ---/03.11.2006, c� inspec 
}ia fiscal� se suspend� intrucât s-a solicitat un punct de vedere a direc�iei de specialitate, 
pentru solutionarea unor probleme privind verificarea TVA-ului.  
 “ANAF „V” prin adresa nr. ----/21.12.2006, catre Ministerul Finantelor Publice a 
solicitat lamuriri privind modul de aplicare a unor texte de lege, dupa 50 de zile” �i “desi acest 
raspuns a venit la data de 23.01.2007, cu adresa nr. ----, inspectorii fiscali nu au finalizat 
controlul decat in 20 iulie 2007, conditii in care, daca ar fi fost finalizat raportul de inspectie 
fiscala intr-un termen rezonabil, societatea noastra nu ar fi fost pusa in situatia de a plati si 
accesorii la diferentele constatate pentru perioada 01.01.2007 - 10.08.2007”. 
 În final societatea solicit� s� se dispun� anularea acestor accesorii deoarece a primit 
comunicarea la data de 09.08.2007 �i de�i conform deciziei de impunere obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� termenul de plata a diferen�elor si 
accesoriilor este în functie de data comunic�rii astfel: 
 - pân� la data de 5 a lunii urmatoare, când data primirii este cuprins� în intervalul 01-
15 din lun�; 
 - pân� la data de 20 a lunii urmatoare, când data primirii este cuprins� în intervalul 16-
31 din luna, în data de 10.08.2007 când a solicitat un certificat fiscal a fost obligat� s� 
pl�teasc� toate diferen�ele �i accesoriile, considerând astfel c� nu i s-a respectat dreptul legal 
pe care il avea. 
 II.  Prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. --- din 23 iulie 2007 emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat în data de 20 iulie 2007 înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. -- din 
23.07.2007 s-au stabilit obliga�ii bugetare suplimentare de plat� în sarcina societ��ii „C” S.A. 
„B” în sum� de ------ lei cu titlu de impozit pe profit, fond solidaritate social�, tax� pe 
valoarea ad�ugat� cu accesorii aferente din care se contest� taxa pe valoarea adaugat�, fond 
solidaritate social� �i major�ri de întârziere.  
 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei formulat� de S.C. „C” S.A. 
„B” organul de inspec�ie fiscal� î�i men�ine punctul de vedere �i propune respingerea acesteia 
ca nefondat� �i neîntemeiat�. 
 III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele normative în 
vigoare invocate de organul fiscal �i contestatoare, se retine: 
 Referitor la obliga�ia fiscal� în sum� total� de „S1” lei cu titlu de tax� pe valoarea 
ad�ugat� colectat�, 



 cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului „V” 
prin compatimentul Solu�ionare contesta�ii este s� se pronun�e dac� S.C. „C” S.A. „B” 
datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care situa�iile de lucr�ri  au fost acceptate de 
beneficiar pe baza "borderou cu situa�ii de plat� luna decembrie 2006".  
 În fapt, S.C. „C” S.A. cu sediul în „B”, str. ---, nr. 56, jude�ul „V”, înmatriculat� la 
O.R.C. „V” sub nr. J37/---/200-, cod de identificare fiscal� RO ----- sus�ine c� a întocmit în 
avans borderou cu situa�ii de plat� pentru luna decembrie 2006 pentru lucr�rile la obiectivul 
<<Gradini�a, central� termic� �i sistematizare vertical� - beneficiar Liceul pedagogic >> în 
valoare total� de „Val” lei, însu�it� de c�tre beneficiar, în baza c�ruia a emis factura fiscal� nr. 
0524291 din 20.12.2007 în valoare de “Val” lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
„S1” lei. 
 Ulterior petenta emite factura fiscal� nr. ---/28.12.2006 de �tornare a facturii fiscale nr. 
----/20.12.2006 cu suma de „Val” lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de „S1” lei 
motivat de faptul c� beneficiarul g�se�te alt� utilizare a sursei de finan�are disponibile în luna 
decembrie 2006 �i nu a mai acceptat plata facturii nr. -------/20.12.2007, refacturat� cu factura 
fiscal� nr. ------ din data de 04.01.2007. 
 În urma verific�rilor efectuate organul de inspec�ie fiscal� constat� c� "pentru 
obiectivul << Gradinita -centrala termica si sistematizare verticala>> pentru beneficiarul 
Liceul Pedagogic conform contract nr. -/05.06.1991, in luna decembrie 2006 au fost întocmite 
situatii de lucrari si borderou acceptate si semnate de beneficiar in suma totala de „Val” lei 
din care TVA in suma de „S1” lei. In urma acestor situatii de lucrari SC „C” SA „B” emite 
factura fiscala seria VSVEJ nr. -----/20.12.2006 in suma totala de „Val” lei din care TVA in 
suma de „S1” lei dar care este ulterior stornata prin factura fiscala seria VSVEJ nr. ----
/28.12.2006" �i refacturat� în luna ianuarie 2007 cu factura fiscal� nr. VSVEJ nr. ----
/04.01.2007. 
 Fa�� de cele constatate, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a�a cum a fost 
modificat �i completat prin art. I pct. 79 din O.G. 83/2004 potrivit c�ruia: "pentru livr�ri de 
bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii de bunuri, iar pentru prest�ri servicii, cel mai 
târziu pân� la finele lunii în care prestarea a fost efectuat�", organul de inspec�ie fiscal� 
stabile�te suplimentar de plata obliga�ia fiscal� cu titlu de tax� pe valoarea adaugat� colectat� 
în suma de „S1” lei. 
 În drept, se fac aplicabile prevederile art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare în vigoare la 31.12.2006, potrivit c�ruia: alin. 
(1) "Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, are 
obliga�ia s� emit� factur� fiscal� pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate, 
c�tre fiecare beneficiar. (...)." �i alin. (2) "Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la 
data livr�rii de bunuri, iar pentru prest�ri de servicii, cel mai târziu pâna la finele lunii în care 
prestarea a fost efectuat�."  precum �i art. 158(1) "Orice persoan� obligat� la plata taxei pe 
valoarea ad�ugat� poart� r�spunderea pentru calcularea corect� �i plata la termenul legal a 
taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre bugetul de stat �i pentru depunerea la termenul legal a 
deconturilor de tax� pe valoarea ad�ugat�, prevzute la art. 156 alin. (2) �i (3), la organul fiscal 
competent, conform prezentului titlu (....).",  
coroborat cu prevederile pct. 59 alin. (2) din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
potrivit c�ruia: "Pentru prest�rile de servicii, altele decât cele prevzute la art. 155 alin. (4), (5) 
�i (6) din Codul fiscal, prestatorii sunt obliga�i s� emit� facturi fiscale sau alte documente 
legal aprobate cel mai târziu pân� la finele lunii în care prestarea a fost efectuat�. Pentru 
prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de lucr�ri, cum sunt cele de construc�ii-
montaj, (...), data efect�urii prest�rii de servicii se consider� a fi data la care sunt întocmite 
situa�iile de lucr�ri �i, dup� caz, data accept�rii de c�tre beneficiar a situa�iilor de lucr�ri."  
 Din analiza documentelor existente în dosarul cauzei precum �i a celor prezentate mai 
sus s-au re�inut urm�toarele: 
 - societatea a prezentat "Borderou cu situa�ii de plat� luna decembrie 2006" cu 
semn�tura �i �tampila beneficiarului Liceul pedagogic  „B” în baza c�ruia a emis factura 



fiscal� nr. --- din 20.12.2006 pentru <<lucr�ri executate conform devizelor la obiectivul 
"Liceul pedagogic  „B” >> în valoare de „Val” lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de „S1” lei; 
 - ulterior a emis factura fiscal� nr. ----- din 28.12.2006 de �tornare a facturii fiscale nr. 
----- din 20.12.2006 �i a refacturat lucr�rile executate în luna ianuarie 2007 cu factura fiscal� 
nr. -----/04.01.2007 f�r� a prezenta documente din care s� rezulte necesitatea emiterii atât a 
facturii de �tornare cât �i a facturii pentru refacturarea lucr�rilor; 
 - potrivit  art. 155 alin. (1 �i 2) din Codul fiscal în vigoare la 31.12. 2006 coroborat cu 
prevederile pct. 59 alin. (2) din H.G. nr. 44/2004 rezult� c� societatea datoreaz� taxa pe 
valoarea ad�ugat� începând cu luna decembrie 2006. 
 Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia societ��ii c� 
lucr�rile nu au fost executate pâna la 31.12.2006, nefiind însu�ite de beneficiar (Liceul 
pedagogic „B”) �i factura ----/20.12.2006 a fost �tornat� prin factura ----/28.12.2007 întrucât 
în sus�inerea cauzei s-a prezentat borderou cu situa�ii de plat� pe luna decembrie 2006 cu 
semn�tura �i �tampila beneficiarului �i nu se justific� emiterea facturii de �tornare în 
28.12.2006 �i refacturarea în data de 04.01.2007.  
         Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei nici afirma�ia societ��ii c� 
lucr�rile au început în luna ianuarie 2007, au fost executate �i acceptate de beneficiar �i s-a 
emis factura fiscal� nr. ----/04.01.2007 întrucât nu a prezentat documente legal întocmite din 
care s� rezulte c� lucr�rile la obiectivul <<Gradini�a, central� termic� �i sistematizare 
vertical� - beneficiar Liceul pedagogic Alexandru Vlahu��>> în valoare total� de „Val” lei au 
început în data de 01 ianuarie 2007(zi nelucr�toare), au fost finalizate pâna la data de 03 
ianuarie 2007 �i au fost acceptate de beneficiar în data de 4 ianuarie 2007.    
 Totodat� preciz�m c� S.A. „C” S.A. „B” �i-a însu�it constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal� cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de „S1” lei, dovad� st� 
cererea de rectificare a decontului de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru luna ianuarie 2007, 
depus� la AFP „B” sub nr. ---- din 09.08.2007, în baza c�reia s-a emis "decizia de corectare a 
erorilor materiale din DECONTUL DE TVA", potrivit art. 48 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, coroborat cu prevederile Instruc�iunilor de corectare a erorilor materiale din 
deconturile de taxa pe valoarea ad�ugat� aprobate prin OMEF nr. 179/2007. 
 Fa�� de cele enun�ate mai sus se re�ine c� organul de inspec�ie fiscal� a procedat corect 
�i în limita prevederilor legale la stabilirea obliga�iei fiscale suplimentare de plat� cu titlu de 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de „S1” lei, drept pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�, potrivit art. 216(1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat. 
 De precizat c� prin actul administrativ fiscal atact accesoriile pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� s-au calculat pâna la data de 31.12.2006, iar pentru obliga�ia bugetar� de plat� în 
sum� de “S1” lei scaden�� de plat� la data de 25.01.2007 nu au fost calculate major�ri de 
întârziere. 
 III. 2. Referitor la contribu�ia privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap,  
 Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” prin compartimentul 
Solu�ionare contesta�ii este investit� s� se pronun�e dac� societatea datoreaz� 
contribu�ia privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap 
pentru trim. II, III �i IV -2004, trim. II, III �i IV - 2005 �i trim. I, II �i III - 2006 în sum� 
de „S2” lei �i major�ri de întârziere în sum� de „S3”lei, în condi�iile în care are un 
num�r mai mare de 75 de angaja�i �i nu face dovada c� a solicitat trimestrial de la 
Agen�ia jude�ean� pentru ocuparea for�ei de munc� repartizarea de persoane cu 
handicap.   
        În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în trim. II, III �i IV - 2004, trim. II, 
III �i IV - 2005 �i trim. I, II �i III - 2006 societatea a avut un numar mai mare de 75 de 
salaria�i a�a cum rezult� din anexa la raportul de inspec�ie fiscal� privind "calculul Fondului 
de solidaritate social�" �i nu a încadrat în munc� persoane cu handicap, potrivit art. 42(1) din 
O.u.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu 



handicap, modificat� �i aprobat� prin Legea nr. 519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.102/1999. 
  Avand în vedere c� societatea nu a f�cut dovada c� a solicitat trimestrial la AJOFM 
„V”, Ag. L. „B” repartizarea de persoane cu handicap �i c� aceasta nu a repartizat astfel de 
persoane organele de inspec�ie fiscal� au calculat o obliga�ie de plat� în suma de „S2” lei si 
major�ri de întârziere în sum� de „S3” lei, calculate pâna la data de 31.12.2006.  
 În drept, la art. 42 alin.(1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.102/1999 privind 
protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, aprobat� prin Legea nr. 
519/2002 se prevede: “Societ�tile comerciale, (....), care au un numar de cel putin 100 de 
angaja�i, au obliga�ia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de munca într-
un procent de cel putin 4% din numarul total de angaja�i.”  
 De asemenea, la art. 43 din actul normativ mai sus mentionat se precizeaz�:  
 “Societ��ile comerciale, (...), care nu angajeaz� persoane cu handicap în cond�iile 
prevazute la art. 42, au obliga�ia de a pl�ti lunar la Fondul de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap o sum� egal� cu salariul minim brut pe economie înmul�it cu num�rul 
locurilor de munca în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispozitiilor 
ordonan�ei de urgent�.”  
 Începand cu luna august 2002, dup� aprobarea Ordonan�ei de urgent� a Guvernului 
nr.102/1999, prin Legea nr. 519/2002, art. 42 si 43 al ordonan�ei a fost modificat în sensul c�:  
 art. 42 (1) "Agen�ii economici care au cel pu 
 75 de angaja�i, (....), au obliga�ia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de 
munc� într-un procent de cel pu�in 4% din numrul total de angaja�i, (...). 
   (...)." 
 art. 43 “(1) Persoanele juridice 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 numrul de locuri de munca în care nu au încadrat persoane cu handicap.  
 (2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevazut� la alin. (1) persoanele juridice care 
fac dovada c� au solicitat trimestrial la Agenia Nationala pentru Ocuparea For�ei de Munc� 
repartizarea de persoane cu handicap."  
 Totodata, începand cu data intr�rii în vigoare a Legii nr. 343/2004 pentru modificarea 
�i completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.102/1999, publicat� în Monitorul 
Oficial la data de 15.07.2004, art. 43 are urmatorul 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 prevazut� 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."  
 Avand în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� societatea contestatoare pentru a 
beneficia de prevederile art. 43 alin. (2) din O.u.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, modificat� �i aprobat� prin Legea nr. 
519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.102/1999 avea obliga�ia s� fac� dovada c� a solicitat trimestrial la AJOFM 
„V”, Ag. L. „B” repartizarea de persoane cu handicap �i c� aceasta nu a repartizat astfel de 
persoane în vederea angaj�rii. 
 Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei rezult� c� societatea nu face 
dovada c� a respectat  pentru trim. II, III �i IV - 2004, trim. II, III �i IV - 2005 �i trim. I, II �i 
III - 2006 prevederile art. 43 alin. (2) din O.u.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, modificat� �i aprobat� prin Legea nr. 
519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.102/1999 astfel c�, avea obliga�ia de a calcula �i de a vira lunar contribu�ia 
privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, calculat� prin 



inmul�irea salariului minim brut pe �ar� cu numarul de locuri de munca în care nu a încadrat 
persoane cu handicap.  
 In ceea ce prive�te adresa nr. -/---/11.03.2005 emis� de AJOFM „V” Ag. L. „B” prin 
care i se comunic� societ��ii c� în baza de date nu sunt înregistrate persoane cu handicap 
compatibile cu cele specificate în ofert�, valabil� pân� în ultima zi lucr�toare a trimestrului I 
2005 nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei sus�inerea 
societa�ii c� nu precizeaz� la care din ofertele sale se refer� atâta timp cât se precizeaz� clar 
valabilitatea ofertei pâna în ultima zi lucr�toare a trimestrului I 2005.  
 Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia societ��ii c� a 
depus oferte de locuri de munc� pentru persoane cu handicap pentru toate trimestrele, dar, 
num�rul de înregistrare la AJOFM s-a pus pe exemplarul cel mai recent întrucât,  
 - pentru a fi exceptat� de la plata unui salar minim brut pe �ar� pentru fiecare persoan� 
ce urma a fi încadrat�, potrivit art. 43 alin. (2) din din O.u.G. nr. 102/1999 privind protec�ia 
special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, modificat� �i aprobat� prin Legea 
nr. 519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�� 
a Guvernului nr.102/1999, societatea avea obliga�ia s� solicite trimestrial repartizarea de 
persoane cu handicap �i s� fac� dovada c� nu i s-au repartizat astfel de persoane în vederea 
angaj�rii; 
 - ofertele de locuri de munc� vacante pentru persoanele cu handicap pentru trimestrele 
anterioare depuse odat� cu oferta de locuri de munc� vacante pentru persoanelor cu handicap 
pentru trimestrul I 2005 înregistrat� la AJOFM sub nr. --/10.03.2005,  nu puteau fi înregistrate 
retroactiv  �i totodat� s� i se fac� cunoscut în luna martie 2005 de c�tre AJOFM „V”, Ag. L. 
„B” c� nu are înregistrate în baza de date persoane cu handicap compatibile cu meseriile 
specificate în oferte care ar fi putut fi angajate începând cu luna aprilie 2004, �i c� oferta este 
valabil� pân� în ultima zi lucr�toare din trimestrul II 2004, III - 2004 �i IV - 2004.  
 De asemenea, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei nici 
sus�inerea societ��ii cu privire la adresa nr. -/------/26.10.2006 emis� de c�tre AJOFM prin 
care i se comunic� faptul c� în baza de date a agen�iei nu figureaz� persoane cu handicap 
compatibile cu meseriile specificate în ofert� �i ca "oferta este valabil� pân� în ultima zi 
lucr�toare din trimestrul IV 2006, c� institu�ia public� �i-a însu�it cu caracter permanent 
valabilitatea adreselor societ��ii numai c� s-a omis s� se pun� numere de înregistrare pe toate 
ofertele depuse întrucât agen�ia nu putea înregistra retroactiv ofertele depuse de societate �i 
repartizarea de persoane cu handicap în vederea angaj�rii în luna octombrie 2006 pentru 
perioada anterioar� respectiv trim II, III �i IV 2005,  trim. I, II �i III 2006. 
 De asemenea, referitor la adresa nr. -/---- din 11.03.2005 �i adresa nr. -/---- din 
26.10.2006 facem precizarea c� au fost luate în calcul de c�tre organul de inspec�ie fiscal� la 
stabilirea obliga�ei fiscale suplimentare de plat� în sum� de „S2” lei dar, nu pot fi utilizate de 
societate pentru a face dovad� ca a respectat prevederile art. 43(2) din O.u.G. nr. 102/1999 
privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, modificat� �i 
aprobat� prin Legea nr. 519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.102/1999, pentru trim. II, III �i IV - 2004, trim. II, III 
�i IV - 2005 �i trim. I, II �i III - 2006. 
 Cât prive�te interpretarea prevederilor art. 42(1) �i art. 43 alin. ( 1 �i 2) din O.u.G. nr. 
102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, 
modificat� �i aprobat� prin Legea nr. 519/2002 �i Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.102/1999 facem precizarea c� societatea 
d� o intepretare proprie care nu respectat� voin�a legiuitorului ori, potrivit art. 13 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, "Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte voin�a 
legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege". 
 În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit în sarcina 
contestatoarei obliga�ia de a vira contribu�ia privind protectia speciala �i încadrarea în munc� 
a persoanelor cu handicap în sum� de „S2” lei, calcul care se reg�se�te în anexa aflat� la 
dosarul cauzei, fapt pentru care contesta�ia societa�ii va fi respins� ca neîntemeiat� pentru 
acest cap�t de cerere.  



 Referitor la major�rile de întârziere aferente, calculate în sarcina societ��ii în sum� de 
„S3”lei se re�ine c� stabilirea de major�ri de întârziere aferente contribu�iei privind protec�ia 
special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap în sarcina contestatoarei reprezint� 
masur� accesorie în raport cu debitul.  
 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura contribu�iei privind 
protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, aceasta datoreaz� �i suma 
de 15.788 lei cu titlu de major�ri de întârziere aferente contribu�iei reprezentand masur� 
accesorie, conform principiului de drept “accesorium sequitur principale”, potrivit art.119 �i 
art.120 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�, 
drept pentru care contesta�ia referitoare la acest cap�t de cerere urmeaz� s� fie respins� ca 
neîntemeiat�.  
 De asemenea, facem precizarea c� prin actul administrativ fiscal atacat major�rile de 
întârziere au fost calculate pâna la data de 31.12.2006. 
 III. 3. Referitor la accesoriile calculate pentru toate crean�ele stabilite de controlul 
fiscal, pentru perioada 01.01.2007 - 10.08.2007, în sum� de 15.788 lei, 
 cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului „V” 
prin compartimentul Solu�ionare contesta�ii este s� se pronun�a dac� societatea 
datoreaz� obliga�ia fiscal� în sum� de „S4” lei, în condi�iile în care nu face obiectul 
actului administrativ fiscal contestat. 
 În fapt,  S.C. „C” S.A. „B” a contestat accesoriile calculate pentru toate crean�ele 
stabilite de controlul fiscal, pentru perioada 01.01.2007 - 10.08.2007, în sum� de „S4” lei care 
nu fac obiectul actului administrativ fiscal atacat. 
 In drept, potrivit art. 206 alin (2) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, 
precizeaz�:  
  “(2) Obiectul contestat îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, (...)”. 
 ORDIN nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, 
 pct. 12.1. "Contestat poate fi respins� ca: 
      c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost stabilite prin 
actul administrativ fiscal atacat (...);"   
 Având în vedere prevederile legale precizate mai sus, precum �i faptul c� obliga�ia 
fiscal� contestat� în sum� de „S4” lei, achitat� de c�tre  S.C. „C” S.A. „B” pentru debitele 
neachitate la termenele scadente în perioada 01.01.2007 - 10.08.2007, nu a fost stabilit� prin 
actul administrativ fiscal contestat, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere, potrivit  art. 216 (1) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, 
coroborat cu pct. 12. 1 lit. c) din Instruc�iunile de aplicare a Titlului IX din O.G. nr. 92/2003, 
republicat�, aprobate prin OMFP  nr. 519/2005, ca fiind f�r� obiect. 
  Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art 216 
(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedu� fiscal�, republicat�, 
coroborat cu pct. 12 din Instruc�iunile de aplicare a Titlului IX din O.G. nr.  92/2003, 
republicat�, aprobate prin OMFP  nr. 519/2005, se   
 
           D E C I D E: 
   
 1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. „C” S.A. „B” pentru 
suma de “S” lei , astfel: 
          - „S1” lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
          - „S2” lei - fond special de solidaritate social�; 
          - „S3” lei - accesorii aferente. 
 2. Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei pentru suma de „S4” lei - accesorii 
calculate pentru perioada 01.01.2007-10.08.2007, potrivit art. 216 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal� coroborat cu prevederile pct. 12.1 lit. c) din Instruc�iunile de aplicare a 
Titlului IX din O.G. nr.  92/2003, republicata, aprobate prin OMFP  nr. 519/2005. 



 3. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, potrivit legii, la tribunalul „V” în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
   
       
 
           DIRECTOR EXECUTIV, 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 


