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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI SUCEAVA                                                          
 
 

 
 

DECIZIA NR. 16 
din 28.02.2007 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ...... S.A. din localitatea ......, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

 a jude�ului Suceava sub nr. ......din 22.12.2006 
 
 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  
fost  sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  ...... din 
22.12.2006, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr. ......din 22.12.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de  S.C. 
...... S.A., având domiciliul fiscal în localitatea ......, ......, jude�ul Suceava. 

Societatea contest� Decizia de impunere nr. ...... din 22.11.2006, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 21.11.2006 de Activitatea de 
Control Fiscal Suceava, privind  suma de ......lei, reprezentând: 

- ...... lei impozit pe profit; 
- ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ......lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ......lei fond pentru persoane cu handicap; 

               -  ......lei major�ri de întârziere fond pentru persoane cu handicap; 
- ......lei penalit��i fond pentru persoane cu handicap. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 177 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la 
art.175 �i 179 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

  
I.  S.C. ...... S.A. prin contesta�ia  formulat�  �i complet�rile 

ulterioare precizeaz� c� în ceea ce prive�te impozitul pe profit stabilit 
suplimentar, în sum� de ...... lei, aferent profitului recalculat de ...... lei, din actele 
de control nu rezult� cum au fost stabilite aceste sume, atât prin raportul de 
inspec�ie fiscal�, cât �i prin anexele la acesta, nu se indic� sumele ce au fost 
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stabilite de organele de control �i care au stat la baza recalcul�rii impozitului pe 
profit la data de 31.12.2001. 

Societatea solicit� s� îi fie remise toate anexele cu sumele ce au 
stat la baza recalcul�rii profitului impozabil �i a impozitului pe profit. 

Contestatoarea consider� c� probabil organele de control au luat în 
calcul soldul contului 118 „Alte fonduri” din balan�a de verificare la data de 
31.12.2001, în sum� de ...... lei, dar trebuia sc�zut� suma de ...... lei, ce reprezint� 
rulajul creditor al contului pe luna decembrie 2001, înregistrat ca urmare a 
reducerii cu 50 % a impozitului pe profit reinvestit, conform O.G. nr. 217/1999, 
cu complet�rile ulterioare. 

Societatea precizeaz� c� diferen�a de impozit pe profit este de ...... 
lei �i nu de ...... lei cum au stabilit organele de control. 

 De asemenea, consider� c� nu datoreaz� nici major�rile �i nici 
penalit��ile în sum� de ...... lei, aferente impozitului pe profit. 

Referitor la fondul privind protec�ia social� �i încadrarea în munc� 
a persoanelor cu handicap, reglementat de O.U.G. nr. 102/1999, societatea nu 
este de acord cu sumele stabilite de organele de control pe motiv c� acestea sunt 
prescrise, întrucât reprezint� fonduri speciale �i nu impozite �i taxe prev�zute de 
codul fiscal. 

Prin adresa nr. 10 din 21.12.2006, de completare a contesta�iei, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
...... din 29.12.2006, societatea precizeaz� c� întrucât organele de control prin 
raportul de inspec�ie fiscal� din 21.11.2006 �i prin decizia de impunere nu au 
prezentat detaliat modul în care au fost stabilite debitele �i accesoriile aferente, în 
urma verific�rii am�nun�ite a sumelor în cauz� a constatat c� o parte din aceste 
sume au fost stabilite gre�it de organele de control, o parte fiind achitate în anii 
anteriori. 

Societatea precizeaz� c� a beneficiat de înlesniri la plata 
obliga�iilor restante conform Conven�iei nr. ......07.03.2003, ce s-au acordat în 
baza procesului verbal din ......2002, încheiat de Administra�ia Finan�elor Publice 
a municipiului ....... 

De asemenea, men�ioneaz� c� organele de control au stabilit c� 
societatea datoreaz� suma de ......lei fond de 4% persoane cu handicap 
neangajate, dar, a�a dup� cum rezult� din procesul verbal din ......2002, încheiat 
de Administra�ia Finan�elor Publice ......, a fost stabilit� suma de ...... lei, pentru 
care s-au calculat �i major�ri �i penalit��i, care au fost achitate, aceste sume fiind 
înscrise în conven�ia încheiat�, potrivit e�alon�rii. 

Societatea sus�ine c� organele de control nu au �inut cont de 
procesul verbal din ......2002 încheiat de Administra�ia Finan�elor Publice ...... �i 
nici nu au men�ionat motivul pentru care nu au luat în considerare acest act de 
control �i conven�ia încheiat�. 

 
II.  Prin Decizia de impunere nr. ...... din 22.11.2006, emis� în 

baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 21.11.2006, organele de control din 
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cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava au constatat c� societatea 
verificat� nu a �inut cont la calcularea reducerii de 50 % a impozitului pe profit 
utilizat în anul 2001 pentru investi�ii în active corporale �i necorporale de alte 
sume atrase pentru finan�area investi�iilor, respectiv a impozitului pe profit scutit. 

Organele de control au constat c� s-au înc�lcat prevederile art. 7 
alin. (2) din O.G. nr. 70/1994, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
men�ioneaz� c� „impozitul pe profit se reduce cu 50 % pentru profitul utilizat în 
anul fiscal curent pentru investi�ii în active corporale �i necorporale, definite 
potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, destinat 
activit��ilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculeaz� 
începând cu profitul realizat dup� data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prev�zute 
la alin. (1) �i (2) se calculeaz� lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizeaz� 
ca surse proprii de finan�are.” 

În urma verific�rii efectuate s-a stabilit c� pentru perioada 
verificat� societatea datoreaz� un impozit pe profit suplimentar în sum� de ...... 
lei. 

Pentru nevirarea la termenele legale a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar de c�tre organele de control s-au calculat dobânzi în sum� de ......lei, 
major�ri de ...... lei �i penalit��i de ......lei. 

În ceea ce prive�te fondul privind protec�ia special� �i încadrare în 
munc� a persoanelor cu handicap, organele de control au constat c� pentru 
perioada ianuarie 2001 – octombrie 2001 societatea nu a respectat prevederile art. 
42 alin. (1) din OUG nr. 102/1999. 

Organele de control au calculat suma datorat� lunar de societate 
pentru num�rul de persoane cu handicap ce trebuiau angajate, �inând cont de 
num�rul de angaja�i ai societ��ii din fiecare lun� �i salariul minim pe economie. 
Faptul c� societatea nu a solicitat pentru angajare persoane cu handicap rezult� �i 
din adresa nr. ...... din 15.11.2006 a ...... Suceava, punct de lucru ....... 

Organele de control precizeaz� c� s-au înc�lcat prevederile art. 42 
alin. (1) din OUG nr. 102/1999, care prevede c� societ��ile comerciale, regiile 
autonome, companiile na�ionale �i al�i agen�ii economici care au un num�r de cel 
pu�in 100 de angaja�i au obliga�ia de a angaja persoane cu handicap cu contrat 
individual de munc� într-un procent de cel pu�in 4% din num�rul total de 
angaja�i. 

În urma verific�rii s-a stabilit o contribu�ie de plat� în sum� de 
......lei. 

Pentru nevirarea în termen a fondului de 4 % pentru persoane cu 
handicap organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� dobânzi în sum� 
de ......lei, major�ri de ...... lei �i penalit��i de ......lei. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
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1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ...... lei, Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e dac� societatea beneficiaz� de reducerea cu 50 % a impozitului pe 
profit realizat în anul 2001, pentru investi�iile efectuate, în condi�iile în care 
societatea nu a repartizat profitul pentru care a calculat reducerea pentru 
constituirea �i majorarea fondului surselor proprii de finan�are. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c� societatea contestatoare nu a �inut cont la calcularea reducerii cu 
50% a impozitului pe profitul utilizat în anul 2001 pentru investi�ii în active 
corporale �i necorporale de sumele atrase pentru finan�area investi�iilor, respectiv 
impozitul pe profit scutit în acest sens. 

Societatea sus�ine c� din actele de control nu rezult� cum a fost 
stabilit impozitul pe profit  �i nici sumele care au fost avute în vedere la 
recalcularea impozitului pe profit la data de 31.12.2001. 

De asemenea, consider� c� în situa�ia în care organele de control 
ar fi luat în calcul soldul contului 118 „Alte fonduri” din balan�a de verificare la 
data de 31.12.2001, în sum� de ...... lei, trebuia sc�zut� suma de ...... lei, ce 
reprezint� rulajul creditor al contului pentru luna decembrie 2001, înregistrat� ca 
urmare a reducerii cu 50 % a impozitului pe profit reinvestit, conform O.G. nr. 
217/1999, �i c� în aceast� situa�ie diferen�a de impozit pe profit este de ...... lei �i 
nu de ...... lei cum au stabilit organele de control. 

Prin adresa nr. ......din 31.01.2007, s-a solicitat organelor de 
control s� precizeze modul de determinare a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, precum �i valoarea profitul reinvestit �i a investi�iilor efectuate. 

Prin nota nr. ......din 15.02.2007, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ......din 19.02.2007, organele de 
control precizeaz� c� profitul impozabil realizat de societate este de ......lei, 
profitul reinvestit de ......, iar reducerea de impozit pe profit calculat� de societate 
de ...... lei. 

De asemenea, organele de control precizeaz� c� societatea 
verificat� datoreaz� un impozit suplimentar de ...... lei, pe motiv c� societatea nu 
a repartizat profitul pentru care a calculat reducerea pentru constituirea �i 
majorarea fondului surselor proprii de finan�are. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2) din 

Ordonan�a Guvernului nr. 70 / 1994  privind impozitul pe profit, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�:  

 
„(2) Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul 

utilizat în anul fiscal curent pentru investi�ii în active corporale �i 
necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, cu modific�rile 
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ulterioare, destinate activit��ilor pentru care contribuabilul este autorizat. 
Reducerea se calculeaz� începând cu profitul realizat dup� data de 1 
ianuarie 2001. Reducerile prev�zute la alin. (1) �i (2) se calculeaz� lunar, iar 
sumele aferente reducerii se repartizeaz� ca surse proprii de finan�are.” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, în  Solu�iile privind aplicarea 

unitar� a prevederilor contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i la 
taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate de Ministerul Finan�elor Publice prin Decizia 
nr. 3 / 2002 se prev�d urm�toarele: 

„Profitul folosit pentru investi�ii în active corporale �i 
necorporale, achizi�ionate dup� data de 19 aprilie 2001, destinate activit��ii 
pentru care contribuabilul este autorizat, în sensul prevederilor alin. (2) al 
art. 7 din Ordonan�a Guvernului nr. 70/1994, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, reprezint� soldul contului de profit �i pierdere al lunii precedente 
(respectiv profitul contabil dup� deducerea impozitului pe profit), la care se 
adaug� profitul din luna efectu�rii investi�iei înainte de impozitare, utilizat 
în acest scop, dup� sc�derea sumei profitului investit anterior �i a celorlalte 
surse atrase de finan�are a investi�iilor (de exemplu împrumuturile, creditele 
�i altele de aceea�i natur�). 

Profitul asupra c�ruia se calculeaz� reducerea de impozit este 
profitul realizat lunar, cumulat de la începutul anului fiscal, calculat potrivit 
prevederilor de mai sus, pân� la momentul efectu�rii investi�iei. 

Aceast� reducere se aplic� numai pentru sumele investite care 
au ca surs� profitul realizat pân� la momentul efectu�rii investi�iei. 

Reducerea se calculeaz� prin aplicarea procentului de 50% 
asupra impozitului pe profitul folosit pentru investi�ii, urmând ca aceast� 
sum� s� fie eviden�iat� în Declara�ia privind impozitul pe profit la rândul 31 
"Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legisla�iei în vigoare. 

Pentru anul 2001, la calculul reducerii se ia în considerare 
profitul contabil realizat dup� data de 1 ianuarie 2001 �i investit în active 
corporale �i necorporale achizi�ionate dup� data de 19 aprilie 2001. […] 

În cazul în care un contribuabil aplic� pentru calculul 
impozitului pe profit cote diferite de impozit, reducerea cu 50% se 
determin� dup� stabilirea impozitului aferent profitului investit, prin 
raportarea sumei totale a impozitului pe profit datorat la totalul profitului 
impozabil (pân� la momentul investi�iei). 

Cota astfel stabilit� se aplic� la suma profitului utilizat pentru 
investi�ii, determinat conform alineatelor precedente. Impozitul pe profit 
astfel rezultat se diminueaz� cu suma ce reprezint� reducerea de profit. 

Suma profitului realizat în exerci�iul financiar curent �i investit 
în cursul anului, pentru care s-a beneficiat de reducerea impozitului pe 
profit, la care se adaug� reducerea de impozit cu 50%, prev�zut� la art. 7 
alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 70/1994, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, de care a beneficiat agentul economic, va fi repartizat� cu 
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prioritate pentru constituirea �i majorarea fondului surselor proprii de 
finan�are, pân� la concuren�a profitului exerci�iului financiar.” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� profitul folosit 
pentru investi�ii în active corporale �i necorporale, reprezint� soldul contului de 
profit �i pierdere al lunii precedente, respectiv profitul contabil dup� deducerea 
impozitului pe profit, la care se adaug� profitul din luna efectu�rii investi�iei 
înainte de impozitare, utilizat în acest scop, dup� sc�derea sumei profitului 
investit anterior �i a celorlalte surse atrase de finan�are a investi�iilor. 

Prin actele administrative atacate organele de control men�ioneaz� 
c� la determinarea reducerii impozitului pe profit cu 50 % pentru investi�ii în 
active corporale �i necorporale societatea verificat� nu a �inut cont de alte sume 
atrase pentru finan�area investi�iilor, respectiv a impozitului pe profit scutit în 
acest sens. 

De asemenea, prin nota din data de 15.02.2007, organele de 
control precizeaz� c� potrivit bilan�ului la data de 31.12.2001 profitul realizat de 
societatea verificat� nu a fost repartizat pentru constituirea �i majorarea fondului 
surselor proprii de finan�are �i c� a fost repartizat� ca surse proprii de finan�are 
doar suma de ...... lei, motiv pentru care nu poate beneficia de reducerea de 50% 
a impozitului pe profit pentru toat� investi�ia efectuat�. 

Potrivit balan�ei de verificare pentru luna decembrie 2001, depus� 
de contestatoare în sus�inerea cauzei, soldul contului 118 „Alte fonduri” este de 
...... lei, din care ...... lei reprezint� sold la începutul anului, respectiv repartiz�ri 
din anii preceden�i, care se scade din totalul investi�iei efectuate, fiind considerate 
alte surse de finan�are, iar diferen�a de ...... lei reprezint� reducerea de impozit pe 
profit aferent investi�iilor efectuate.  

A�a dup� cum rezult� din bilan�ul contabil la 31.12.2001, aflat în 
xerocopie la dosarul cauzei, formular 21 „Repartizarea profitului”, din totalul 
profitului realizat în anul 2001, societatea a repartizat pentru constituirea surselor 
proprii de finan�are suma de ...... lei, ce  reprezint� reducere de impozit pe profit, 
f�r� s� rezulte c� a repartizat la surse proprii de finan�are profitul pentru care a 
calculat reducerea de impozit. 

Potrivit Notei contabile ...... din 31.10.2001, depus� în xerocopie 
la dosarul cauzei, suma de ...... reprezint� reducere de impozit pe profit, iar, a�a 
dup� cum rezult� din nota încheiat� de organele de control la data de 15.02.2007, 
valoarea total� a investi�iilor realizate de societate este de ...... lei. 

Din textele de lege men�ionate �i din Solu�iile privind aplicarea 
unitar� a prevederilor contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i la 
taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate de Ministerul Finan�elor Publice prin Decizia 
nr. 3 / 2002, se re�ine c� pentru ca societ��ile s� beneficieze de reducerea 
impozitului pe profit cu 50 %  pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru 
investi�ii în active corporale �i necorporale, contribuabilul are obliga�ia s� 
repartizeze profitul respectiv pentru constituirea �i majorarea fondului surselor 
proprii de finan�are, or din documentele depuse de contribuabil în sus�inerea 
cauzei nu rezult� c� a fost respectat� aceast� obliga�ie. 
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Având în vedere c� societatea nu a repartizat profitul pentru 
constituirea �i majorarea fondului surselor proprii de finan�are se trage concluzia 
c� societatea nu poate beneficia de reducerea cu 50 % a impozitului pe profit, 
întrucât reducerea se acord� doar pentru profitul reinvestit, motiv pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor la accesoriile în sum� de ...... lei, aferente 

impozitului pe profit, din care ......lei dobânzi, ...... lei major�ri �i ......lei 
penalit��i. 

 
În fapt, organele de control au calculat pentru neplata impozitului 

pe profit în sum� ...... lei, stabilit suplimentar prin decizia contestat�, accesorii în 
sum� total� de ...... lei. 

 
În  drept,  în ceea ce prive�te accesoriile, sunt aplicabile 

prevederile art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind 
colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 

„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 

debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de 
plat�. […]” 
 

Începând cu 01.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 �i 
120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� la data 
de 24.06.2004 �i modificat� prin Legea  nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, articole 
care au devenit 115, 116 �i 121 printr-o nou� republicare a actului normativ la 
data de 26.09.2005, unde se stipuleaz�: 
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„Art. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.[…]  

Art. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.[…] 

Art. 120 
                       Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru neachitarea în 

termen a obliga�iilor bugetare, contribuabilii datoreaz� major�ri �i penalit��i de 
întârziere. 

 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 
profit în sum� de ...... lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, aceasta datoreaz� �i suma de ...... lei, 
reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, major�rile �i penalit��ile în sum� de ...... lei, aferente 
impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
impozitul pe profit în sum� de ...... lei, care a generat aceste accesorii, cererea a 
fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile �i 
penalit��ile în sum� de ...... lei. 

 
3. Referitor la suma de ......lei, reprezentând fond pentru  

protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� 
analizeze dac� aceast� sum� este prescris�, în condi�iile în care inspec�ia 
fiscal� s-a efectuat în anul 2006, pentru obliga�ii bugetare datorate pentru 
perioada ianuarie 2001 – octombrie 2001. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate în anul 2006, pentru care s-a 

emis Decizia de impunere nr. ...... din 22.11.2006, organele de control au constat 
c� societatea nu a angajat �i nu a solicitat pentru angajare persoane cu handicap.  
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Organele de control, �inând cont de num�rul de angaja�i ai 
societ��ii din fiecare lun� �i salariul minim pe economie, au stabilit c� pentru 
num�rul de persoane cu handicap ce trebuiau angajate pentru perioada 
01.01.2001 – 30.09.2006 datoreaz� suma total� de ......lei. 

Societatea consider� c� organele de control nu puteau s� 
stabileasc� aceast� obliga�ie fiscal� deoarece dreptul acestora privind verificarea 
fondului pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu 
handicap s-a prescris. 

 
În drept, în ceea ce prive�te prescrip�ia dreptului organelor de 

control de a stabili obliga�iile fiscale, sunt aplicabile prevederile art. 89 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 

 
„Art. 89 
Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� 

termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se 

prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) 

începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a 
n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel.” 

 
Din textul de lege citat mai sus se re�ine c� dreptul organelor 

fiscale de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, termen care 
începe s� curg� de la data de 1 ianuarie  a anului urm�tor celui în care s-a n�scut 
crean�a fiscal�. 

În cazul în spe�� obliga�ia fiscal� s-a stabilit pentru anul 2001, 
termenul de prescrip�ie a acestei obliga�ii începând s� curg� începând cu data de 
1 ianuarie 2002, situa�ie în care dreptul organelor de control de a stabili aceast� 
obliga�ie fiscal� se prescrie la data de  31.12.2006. 

A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei 
verificarea a fost definitivat� la data de 21.11.2006, prin emiterea Deciziei de 
impunere nr. ......, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ...... din 
22.11.2006, prin care s-a stabilit un fond pentru  protec�ia special� �i încadrarea 
în munc� a persoanelor cu handicap pentru anul 2001 în sum� de ......lei. 

Se trage concluzia c� stabilirea obliga�iei fiscale în sum� de 
......lei, reprezentând fond pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, s-a efectuat înaintea expir�rii termenului de prescrip�ie. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� 
sumele stabilite de organele de control pe motiv c� acestea sunt prescrise, întrucât 
reprezint� fonduri speciale �i nu impozite �i taxe prev�zute de codul fiscal, nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât prevederile 
codului de procedur� fiscal�, unde se prevede termenul de prescrip�ie a 
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obliga�iilor fiscale, se aplic� �i pentru alte contribu�ii decât cele prev�zute în 
codul fiscal. 

Potrivit art. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  

„Art. 1 
Sfera de aplicare a Codului de procedur� fiscal� 
(1) Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile 

p�r�ilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor �i 
taxelor datorate bugetului de stat �i bugetelor locale, prev�zute de Codul 
fiscal**).[…] 

(2) Prezentul cod se aplic� �i pentru administrarea drepturilor 
vamale, precum �i pentru administrarea crean�elor provenind din 
contribu�ii, amenzi �i alte sume ce constituie venituri ale bugetului general 
consolidat, potrivit legii, în m�sura în care prin lege nu se prevede altfel.” 

 
Prin Ordonan�� de Urgen�� a Guvernului nr. 102 / 1999 privind 

protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, care 
reglementeaz� modul de constituie a fondurilor respective, nu se prevede un alt 
termen de prescrip�ie a acestor sume. 

În concluzie, suma de ......lei, reprezentând fond pentru  protec�ia 
special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap a fost stabilit� în 
cadrul termenului de prescrip�ie, motiv pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia ca neîntemeiat�. 

În ceea ce prive�te stabilirea obliga�iei fiscale, sunt aplicabile 
prevederile art. 42 �i 43 din Ordonan�� de Urgen�� a Guvernului nr. 102 / 
1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, 
unde se precizeaz�: 

„Art. 42 
1) Societ��ile comerciale, regiile autonome, societ��ile �i 

companiile na�ionale �i al�i agen�i economici, care au un num�r de cel pu�in 
100 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 num�rul total de 
angaja�i. 

(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual 
de munc� li se asigur� toate adapt�rile �i înlesnirile necesare pentru 
înl�turarea oric�ror impedimente în activitatea pe care o desf��oar�. 

Art. 43 
Societ��ile comerciale, regiile autonome, societ��ile �i 

companiile na�ionale �i al�i agen�i economici, care nu angajeaz� persoane cu 
handicap în condi�iile prev�zute 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 munc� 
în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispozi�iilor 
ordonan�ei de urgen��.” 
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Din textul de lege precizat mai sus se re�ine c�  societ��ile 
comerciale care au un num�r de cel pu�in 100 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 num�rul total de angaja�i, iar în cazul în care nu respect� aceast�  
prevedere societ��ile 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 munc� pentru care nu au încadrat persoane cu 
handicap. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� prin procesul 
verbal din ......2002 încheiat de Administra�ia Finan�elor Publice ......, a fost 
stabilit� suma de ...... lei, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât din documentele depuse în sus�inerea cauzei nu rezult� c� 
suma men�ionat� reprezint� fond pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� 
a persoanelor cu handicap, în accep�iunea prevederile art. 42 �i 43 din Ordonan�� 
de Urgen�� a Guvernului nr. 102 / 1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în 
munc� a persoanelor cu handicap. 

Având în vedere c� societatea nu a angajat persoane cu handicap 
cu contract individual de munc� într-un procent de cel pu�in 4% din num�rul total 
de angaja�i, se trage concluzia c� stabilirea în sarcina contestatoarei a sumei de 
......lei, reprezentând fond pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, este legal�, aceast� obliga�ie fiind stabilit� în cadrul 
termenului legal de prescrip�ie, motiv pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia ca neîntemeiat�. 

 
4. Referitor la accesoriile în sum� de ...... lei, aferente fondului 

pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap. 
În  fapt, organul fiscal a calculat pentru perioada 26.02.2002 – 

17.11.2006, pentru neplata în termen a fondului pentru  protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap în sum� de ......lei, dobânzi de 
întârziere de ......lei, major�ri de întârziere de ...... lei �i penalit��i de întârziere de 
......lei. 

 
În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile: 
� pân� la data de 31.12.2002, prevederile art. 13 �i 13^1 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 

„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare 
�i pân� la data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. […] 
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Art. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a penalit��ilor 
�i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termene de 
plat�.” 

� în anul 2003, prevederile art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 

„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 

debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de 
plat�. […]” 

� începând cu 01.01.2004, prevederile art. 114, 115 �i 120 din 
O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
stipuleaz�: 

„ Art. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. […] 

Art. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� 
dobânzi dup� cum urmeaz�: 

a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv;[…] 

Art. 120 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
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frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. ” 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� a beneficiat de 

înlesniri la plata obliga�iilor restante conform Conven�iei nr. ......07.03.2003, ce s-
au acordat în baza procesului verbal din ......2002, încheiat de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului ......, �i c� pentru debitul care a generat aceste 
accesorii au fost calculate  major�ri �i penalit��i, care au fost achitate, aceste 
sume fiind înscrise în conven�ia încheiat�, potrivit e�alon�rii, nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât din documentele aflate la 
dosarul cauzei nu rezult� c� pentru sumele în cauz� a fost emis un titlu de crean�� 
prin care s� se fi stabilit aceste obliga�ii.  

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul care a 
generat aceste major�ri, respectiv fondul pentru  protec�ia special� �i încadrarea 
în munc� a persoanelor cu handicap în sum� de ......lei, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al dobânzilor de întârziere, 
aceasta datoreaz� �i suma de ...... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� total� 
de ...... lei, aferente fondului pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap stabilit de organele de inspec�ie fiscal�, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
pentru fondul pentru  protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu 
handicap în sum� de ......lei, care a generat aceste accesorii, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de 
...... lei. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei �i  în  

temeiul  prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 70 / 1994  
privind impozitul pe profit, Solu�iile privind aplicarea unitar� a prevederilor 
contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i la taxa pe valoarea 
ad�ugat�, aprobate de Ministerul Finan�elor Publice prin Decizia nr. 3 / 2002, art. 
1 �i 89 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
art. 42 �i 43 din Ordonan�� de Urgen�� a Guvernului nr. 102 / 1999 privind 
protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, art. 13 �i 
13^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind 
colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 114, 
115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� 
la data de 24.06.2004 �i modificat� prin Legea  nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea 
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Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, coroborate cu art. 186 din O.G. nr 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 

D E C I D E: 
 

     
- Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

...... S.A. împotriva Deciziei de impunere nr. ...... din 22.11.2006, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din 21.11.2006 de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava, privind  suma de ......lei, reprezentând: 

- ...... lei impozit pe profit; 
- ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ......lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ......lei fond pentru persoane cu handicap; 

               -  ......lei major�ri de întârziere fond pentru persoane cu handicap; 
- ......lei penalit��i fond pentru persoane cu handicap. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen 

de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
 


