
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. X S.R.L., cu sediul în com.--, sat --, str.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub 
nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat� la organul fiscal 
teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere nr. --/2009 întocmit în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele 
de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul 
v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu 
major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i 
alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L. se atac� Decizia de impunere nr. --
/2009 întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal 
încheiat de organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga�ii 
fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap 
neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� având în vedere obiectivul �i 
costat�rile men�ionate în documentele de inspec�ie fiscal� referitor la obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite în leg�tur� cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 448/2008 
privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, c� diferen�ele 
suplimentare referitoare la v�rs�mintele la bugetul de stat pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate în anul 2008 în sum� de ?? lei �i major�ri aferente în sum� de ?? 
lei sunt eronat calculate. 

Astfel având în vedere scaden�a obliga�iei spre exemplu se arat� c� la luna 
ianuarie 2008 – contribu�ia era de ?? lei cu scaden�� la 27.02.2007 iar la calculul 
major�rilor de întârziere organele de control au calculat 406 zile x 0.1% = ?? lei, calcul 
incorect întrucât în opinia contestatoarei acesta trebuia calculat astfel 0 zile x 0.1% = 0 
lei, situa�ie valabil� pân� la luna august. Fa�� de cele de mai sus se sus�ine c� 
contestatoarea nu datoreaz� major�rile de întârziere stabilite de organele fiscale în 
sum� de ?? lei. 

Totodat� se arat� faptul c� sumele calculate pentru lunile ianuarie, februarie, 
martie �i aprilie cu major�ri aferente nu fac obiectul prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protec�ia �i promovarea persoanelor cu handicap din urm�toarele motive: 
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a) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 au 
fost aprobate prin H.G. 267/14.032007 �i publicate în M.O. partea I nr. 
233/04.04.2007. 

b) Art. 101 din Legea nr. 448/2006 men�ioneaz� c� prevederile art. 42 alin. 
1 �i art. 57 alin 4 �i 5 intr� în vigoare cu data de 01.01.2007, fapt potrivit 
c�reia rezult� c� restul articolelor din lege urmeaz� s� fie aplicabile 
ulterior. Astfel suma aferent� acestei situa�ii este în sum� de ?? lei x 4 
luni ?? lei cu major�ri aferente în sum� de ?? lei. 

c) Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 1405/10.04.2009 se 
men�ioneaz� la pagina 5 c� în ceea ce prive�te Legea nr. 448/2006 
exist� derog�ri de la intrarea în vigoare numai în ceea ce prive�te art. 
100 din lege care intr� în vigoare la data public�rii H.G. nr. 268/2007, 
respectiv art. 43-58 care intra în vigoare la data de 01.01.2007. 

Fa�� de cele de mai sus contestatoarea consider� c� aplicabilitatea Legii nr. 
448/2006 este valabila prin H.G. nr. 268/2007 �i produce efecte din data de 14.04.2007, 
motiv pentru care numai din luna mai 2007 se consider� ca �i contribuabil la acest 
capitol fiscal. Astfel se sus�ine c� pentru lunile ianuarie, februarie, martie �i aprilie 2007 
nu datoreaz� diferen�e suplimentare privind v�rs�mintele de la persoane juridice pentru 
persoanele cu handicap neâncadrate, urmâd a se stabili pentru lunile urm�toare la acest 
impozit suma de ?? lei �i major�ri aferente în sum� de ?? lei. 

Totodat� se mai arat� faptul c� crean�a nu a fost constituit� la timpul cuvenit 
adic� la data de 25 a lunii viitoare aferente perioadei de raportare potrivit cu Declara�ia 
100 în conformitate cu OPANAF Anexa 8 privind instruc�iunile de competare a 
formularului Declara�iei 100, cod 14.13.01.99/bs, neconstituinduse baz� de calcul la 
timpul cuvenit, prin înregistrarea în Declara�ia 100, întrucât contestatoarea nu a fost 
aten�ionat în acest sens, �i consider� c� nu este corect s� se calculeze major�ri de 
întârziere aferent debitului datorat. 

În concluzie se arat� faptul c� sunt nejustificate la calcului obliga�iei suplimentare 
de plat� urm�toarele sume: 

- suma de ?? lei din pct. 1 ref Anexa 2; 
- suma de ?? lei �i suma de ?? lei din pct. 1 ref Anexa 2; 
- suma de ?? lei major�ri stabilite pentru anul 2008. 

 Astfel rezult�, potrivit sus�inerilor contestatoarei, c� suma ?? lei este nejustificat 
stabilit� de organele de control potrivit calculelor din Anexa 1 �i 2 la Raportul de 
inspec�ie fiscal�. 

 
II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasnaau emis Decizia de impunere nr. 

--/2009 întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 prin care s-a stabilit 
obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu 
handicap neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 
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În fapt, se re�ine c� în urma inspec�iei fiscale par�iale efectuate la S.C. X S.R.L. 
având ca obiect verificarea modului de constituire, înregistrare, declarare �i plat� a 
v�rs�mintelor la buget pentru persoanele cu handicap neâncadrate s-a întocmit Decizia 
de impunere nr. --/2009 întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act 
administrativ fiscal încheiat de organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care 
s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru 
persoanele cu handicap neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� 
de ?? lei. 

Contestatoarea a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 
întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, �i solicit� anularea obliga�iilor 
stabilite întruc�t consider� c� aceste obliga�ii au fost gre�it calculate în raport cu intrarea 
în vigoare a Legii nr. 448/2006, �i solicit� anularea major�rilor calculate pentru motivul 
c� nu a fost informat asupra acestei obliga�ii fiscale. 

În drept contrar sus�inerilor contestatoarei Legea nr. 448/2006 a intrat în vigoare 
odat� cu publicarea acesteia în monitorul oficial nr. 1006 din 16 decembrie 2008 cu 
excep�ia prevederilor art. 101 din lege potrivit c�reia cit�m: „Prevederile art. 42 alin. (1) 
�i ale art. 57 alin. (4) �i (5) intr� în vigoare la 1 ianuarie 2007.” 

Mai mult potrivit art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 
privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap publicate în M.O. nr. 
233/04.04.2007 cit�m: „ Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, denumit� în continuare lege.”, sens 
în care aceste norme metodologice nu fac referire la intrarea în vigoare a Legii nr. 
448/2006 a�a cum în�elege contestatoarea, doar stabile�te modul de aplicare a 
acestuia. 

Organele de control în urma verific�rilor efectuate au constatat c� contestatoarea 
nu a respectat prevederile art. 78 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap potrivit c�reia, cit�m: „(2) Autorit��ile �i 
institu�iile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel pu�in 50 de 
angaja�i, au obliga�ia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel pu�in 4% 
din num�rul total de angaja�i.”. 

Fa�� de cele de mai sus contestatoarea avea obliga�ia, potrivit art. 78 alin 3 lit. a 
din lege, s� pl�teasc� lunar c�tre bugetul de stat o sum� reprezentând 50% din salariul 
de baza minim brut pe �ar� înmul�it cu num�rul de locuri de munca în care nu are 
angajat persoane cu handicap, astfel organele de control în mod întemeiat au stabilit în 
sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane juridice 
pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� 
total� de ?? lei. 

Privind calculul major�rilor de întârzire calculate potrivit anexei 1 pentru anul 
2007 �i anexei 2 pentru anul 2008, se constat� acesta s-a facut cu respectarea 
prevederilor art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de precedur� fiscal�, urmând a 
se respinge acest cap�t de cerere ca neântemeiat�. 

 



 

 4 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 
210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în com.--, sat --, str.--, 
nr.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 întocmit în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele 
de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul 
v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu 
major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei, ca neântemeiat�. 

 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


