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

DECIZIA  NR. 007 
din  17.01.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  .....  S.A.  Suceava,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ..... 

 
 
 

      Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  .....,  
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  
nr.  .....,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C. ..... S.A., având domiciliul fiscal în 
.....jude�ul Suceava. 

 
      Societatea  contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere nr. 

.....�i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....., ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de  
.....lei, reprezentând: 
      - ..... lei – contribu�ie fond protec�ie handicapa�i; 
      -  .....lei–dobânzi aferente contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i; 
      -  .....lei–penalit��i aferente contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i. 
  

   De asemenea, prin contesta�ia formulat� societatea cere suspendarea 
execut�rii actului contestat pân� la solu�ionarea contesta�iei, în temeiul art. 185 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 

 
     Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  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. 175 �i 

179 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., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, prin 
contesta�ia  depus�  împotriva Deciziei de impunere nr. .....�i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ....., ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, 
întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava,  aduce  urm�toarele  
argumente:  
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      Contestatoarea sus�ine c� obliga�ia suplimentar� stabilit� de organele de 

control, reprezentând contribu�ie la fondul de solidaritate social� pentru persoanele 
cu handicap, este nelegal� �i netemeinic� întrucât societatea ..... S.A. nu a avut nici 
un loc vacant pentru persoanele cu handicap.  

      Petenta precizeaz� c� în perioada verificat� locurile de munc� vacante 
au necesitat persoane apte din toate punctele de vedere, conform O.M.M.S.S. nr. 
508/2002 �i O.M.S.F. nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor generale de 
protec�ie a muncii care fac trimitere la Normele specifice de securitate a muncii 
pentru fabricarea sticlei menaj, ambalaje �i sticl�rie tehnic�. 

     Contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� suma calculat� de organul de 
control reprezentând contribu�ia la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în 
munc� a persoanelor cu handicap pe motiv c� Ordinul comun  al Ministerului 
Muncii �i Protec�iei Sociale, Ministerul Industriilor, Ministerul S�n�t��ii din 1995 
încadreaz� locurile de munc� din industria sticlei �i ceramicii fine în grupa I �i în 
grupa a II – a de munc�. 

     Petenta precizeaz� c� locurile de munc� din cadrul societ��ii necesit� 
persoane apte din toate punctele de vedere nefiind  accesibile persoanelor cu 
handicap f�r� a înc�lca legisla�ia privind protec�ia muncii �i c� o persoan� cu 
handicap nu ar putea presta aceasta munc� sau ar  pune în pericol siguran�a 
celorlal�i angaja�i din cauza condi�iilor de munc� deosebite (temperaturi deosebite, 
lucrul cu polizorul �i cu substan�e chimice cu regim special). 

     Contestatoarea sus�ine c� organul de control nu a �inut cont de 
instruc�iunile  de aplicare a O.G. 102/1999 ceea ce a dus la eroarea comis�. 

     Prin contesta�ia formulat� �i prin adresa nr. ....., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava sub num�rul ....., petenta 
solicit� suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 

 
      II.  Prin  Decizia de impunere nr. ....., Activitatea de Control Fiscal 

Suceava  a  stabilit  c�  S.C. ..... S.A. datoreaz� bugetului de stat suma ..... lei, 
reprezentând: ..... lei  contribu�ie fond protec�ie handicapa�i, .....lei dobânzi 
aferente contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i, .....lei– penalit��i aferente 
contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i. 

 
       Organele fiscale au constatat c� S.C. ..... S.A., având peste 100 de 

salaria�i, nu a angajat persoane cu handicap în num�rul stabilit de lege �i nu  a 
constituit, declarat �i virat contribu�ia la fondul pentru protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap corespunz�toare num�rului de 
locuri de munc� în care nu s-au încadrat persoane cu handicap în perioada 
01.01.2003 – 31.08.2005. 

       În conformitate cu prevederile art. 43 din O.U.G. nr. 102/1999, sunt 
exceptate de la plata acestei contribu�ii persoanele juridice care fac dovada c� au 
solicitat trimestrial la A.N.O.F.M. repartizarea de persoane cu handicap. 



 3

       În urma verific�rilor efectuate precum �i din declara�iile date de .....în 
calitate de director economic �i  .....în calitate de �ef compartiment resurse umane, 
rezult� c� societatea nu a solicitat trimestrial, de la A.N.O.F.M. Suceava, 
repartizarea de persoane cu handicap. 
        Ca urmare a celor constatate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
102/1999, modificat� prin Legea nr. 343/2004, organele de control au procedat la 
calcularea contribu�iei la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap pentru perioada 01.01.2003–31.08.2005, stabilind o 
obliga�ie suplimentar� în sum� de ..... lei. 
                  Pentru neplata la termen a contribu�iei la fondul pentru protec�ia 
special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap în sum� de ..... lei, 
organele de control au calculat dobânzi de întârziere în sum� de .....lei �i penalit��i 
de întârziere în sum� de .....lei.  
                  Dobânzile �i penalit��ile au fost calculate în temeiul prevederilor O.G. 
nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, H.G. nr. 1513/2002 pentru 
stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor 
bugetare �i pe perioada amân�rii sau e�alon�rii la plat� a obliga�iilor bugetare, 
H.G. nr. 67/2004 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea 
la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat� �i pe perioada pentru care au fost 
acordate înlesniri la plat� �i O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�.  

 
        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: 
 

        1. Referitor  la  suma  contestat�  de  ..... lei, reprezentând 
contribu�ia la fondul 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� se pronun�e dac� S.C. ..... S.A. datoreaz� aceast� 
sum� bugetului de stat, în condi�iile în care contribuabilul nu a solicitat 
trimestrial de la A.J.O.F.M. Suceava repartizarea în vederea angaj�rii de persoane 
cu handicap. 

 
        În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele fiscale au constatat c� 

S.C. ..... S.A., având peste 100 de salaria�i, nu a angajat persoane cu handicap în 
num�rul stabilit de lege �i nu a solicitat A.N.O.F.M. Suceava, trimestrial, 
repartizarea de persoane cu handicap. 

       De asemenea, organele de control au constatat c� societatea nu  a 
constituit, declarat �i virat contribu�ia la fondul pentru protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap corespunz�toare num�rului de 
locuri de munc� în care nu s-au încadrat persoane cu handicap, în perioada 
01.01.2003– 31.08.2005.  

        În consecin��, organele de control au procedat la calcularea contribu�iei 
la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu 
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handicap pentru perioada 01.01.2003 – 31.08.2005, stabilind o obliga�ie 
suplimentar� în sum� de ..... lei. 
 

         În drept, în ceea ce prive�te na�terea obliga�iei de plat� la bugetul 
de stat a contribu�iei la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în 
munc� a persoanelor cu handicap, sunt aplicabile începând cu data de 1.08.2002 
prevederile art. 42 �i 43 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, modificat� prin Legea nr. 
519/2002, care precizeaz�: 
     
                  "ART. 42 
                 (1) Persoanele juridice 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 
                  (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 num�rul de locuri de munc� în care nu au 
încadrat persoane cu handicap. 
                  (2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prev�zut� la alin. (1) 
persoanele juridice care fac dovada c� au solicitat trimestrial la Agen�ia 
Na�ional� pentru Ocuparea For�ei de Munc� repartizarea de persoane cu 
handicap." 
 

       Aceste articole de lege au fost modificate prin 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, aplicabil� începând cu data de 19 iulie 2004, astfel: 
 
                 "ART. 42 
                (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." 
                 "ART. 43 
                (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 
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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 citate mai sus, respectiv art. 42 �i 43 din O.U.G. nr. 
102/1999 modificat� prin Legea nr. 519/2002, în vigoare în perioada 01.01.2003 – 
18.07.2004, rezult� c� agen�ii economici care au cel pu�in 100 de angaja�i �i nu au 
angajat persoane cu handicap cu contract individual de munc�  într-un procent de 
cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i 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. 

       În perioada 19.07.2004 – 31.08.2005 sunt aplicabile art. 42 �i 43 ale 
O.U.G. nr. 102/1999 modificat� prin Legea nr. 343/2004, din care rezult� c� 
agen�ii economici care au cel pu�in 75 de angaja�i au obliga�ia de a angaja 
persoane cu handicap cu contract individual de munc� într-un procent de 4% din 
num�rul total de angaja�i, iar în cazul nerespect�rii acestor prevederi agen�ii 
economici 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.     

       În urma verific�rilor efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 
perioada 01.01.2003 – 31.08.2005, S.C. ..... S.A., având peste 100 de salaria�i, nu a 
angajat persoane cu handicap în num�rul stabilit de lege. De asemenea, organele 
fiscale au constatat c� societatea nu  a constituit, declarat �i virat contribu�ia la 
fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap 
corespunz�toare num�rului de locuri de munc� în care nu s-au încadrat persoane 
cu handicap, în perioada 01.01.2003 – 31.08.2005.   

      Conform art. 43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 modificat� prin Lg. nr. 
519/2002, în vigoare în perioada 01.01.2003 – 18.07.2004,  sunt excepta�i de la 
plata obligatorie a acestei contribu�ii agen�ii economici care fac dovada c� au 
solicitat trimestrial la agen�iile jude�ene de ocupare a for�ei de munc�, repartizarea 
de persoane cu handicap. 

       Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� S.C. ..... 
S.A. nu a solicitat trimestrial de la A.J.O.F.M. Suceava repartizarea de persoane cu 
handicap în vederea angaj�rii. 

      Pentru perioada 19.07.2004 – 31.08.2005 sunt aplicabile prevederile art. 
43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 modificat� prin Lg. nr. 343/2004, conform 
c�ruia sunt excepta�i de la plata acestei contribu�ii agen�ii economici care fac 
dovada c� au solicitat trimestrial de la agen�iile jude�ene de ocupare a for�ei de 
munc� repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile respective �i c� 
acestea nu au repartizat astfel de persoane în vederea angaj�rii. 

 
      Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, societatea nu 

face dovada c� a solicitat trimestrial de la A.J.O.F.M. Suceava repartizarea de 
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persoane cu handicap �i c� aceasta nu a repartizat astfel de persoane în vederea 
angaj�rii.  

      Cu adresa nr. ..... din 04.10.2005, D.G.F.P. Suceava – Activitatea de 
Control Fiscal solicit� A.J.O.F.M. Suceava informa�ii cu privire la adresele �i 
repartizarea de persoane cu handicap în vederea angaj�rii la S.C. ..... S.A. pentru 
perioada 01.01.2003 – 31.08.2005. 

      Cu adresa nr. ..... din  06.10.2005, A.F.O.F.M. Suceava transmite 
D.G.F.P. Suceava faptul c� S.C. ..... S.A. Suceava nu a solicitat �i nu a depus 
trimestrial adres� privind încadrarea persoanelor cu handicap, conform 
prevederilor legale. 

      Referitor la sus�inerea petentei c� nu datoreaz� contribu�ia la fondul 
pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap pentru 
perioada 01.01.2003 – 31.08.2005, motivat de faptul c� locurile de munc� din 
industria sticlei �i ceramicii fine respectiv grupa I �i a II- a de munc� nu datoreaz� 
aceast� obliga�ie �i c� aceste locuri de munc� nu sunt accesibile persoanelor cu 
handicap, fiind necesare persoane apte din toate punctele de vedere, aceasta nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece legisla�ia în domeniu 
nu prevede scutirea de la plata acestei contribu�ii. 

      Conform legisla�iei în materie, singura excep�ie este cea prev�zut� la art. 
43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în 
munc� a persoanelor cu handicap modificat� prin Lg. 519/2002, aplicabil� pentru 
perioada 01.01.2003 – 18.07.2004, care prevede c� sunt exceptate de la plata 
acestei contribu�ii persoanele juridice care fac dovada c� au solicitat trimestrial la 
agen�iile jude�ene de ocupare a for�ei de munc�, repartizarea de persoane cu 
handicap, iar pentru perioada 19.07.2004 – 31.08.2005 sunt aplicabile 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� prin Lg. nr. 343/2004, conform 
c�reia sunt excepta�i de la plata acestei contribu�ii agen�ii economici care fac 
dovada c�  au solicitat trimestrial la agen�iile jude�ene de ocupare a for�ei de 
munc� repartizarea de persoane cu handicap calificate în meseriile respective �i c� 
acestea nu au repartizat astfel de persoane în vederea angaj�rii. 

     În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� organul de control nu a 
�inut cont de Instruc�iunile  nr. 1008/2003 de aplicare a O.G. 102/1999 privind 
protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap aceasta nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece aceste 
instruc�iuni nu modific� prevederile O.U.G. nr. 102/1999, ci face preciz�ri cu 
privire la con�inutul solicit�rii trimestriale privind repartizarea persoanelor cu 
handicap, termenul �i con�inutul adresei de r�spuns a A.J.O.F.M.     

      Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
organul de control în mod legal a stabilit c� SC ..... S.A. datoreaz� bugetului de 
stat contribu�ia la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap în sum� de ..... lei, drept urmare contesta�ia pentru acest 
cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 
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      2.  Referitor  la  suma  de  .....lei, reprezentând   .....lei – dobânzi �i 
.....lei – penalit��i, aferente contribu�iei la fondul pentru protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, stabilit�  de  c�tre  inspectorii  din  
cadrul  Activit��ii de control fiscal Suceava prin Decizia de impunere nr. ...... 
 

    În  fapt, organul fiscal a calculat pentru neplata la termen a contribu�iei la 
fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, 
stabilite suplimentar prin actul de control, dobânzi în sum� de .....lei �i penalit��i 
de întârziere în sum� de .....lei. 

 
    În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile : 

 
��în anul 2003, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea 

crean�elor bugetare, republicat�, 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 1.01.2004, 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 
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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 
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. ” 
 
                Articolul 120 a fost modificat prin Legea n. 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�, care intr� în vigoare 
de la data de 15.07.2005, astfel: 
 

              <<(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.>> 
 

       Dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� de .....lei, aferente 
contribu�iei la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitele. 

       Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
contribu�iei la 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)).. 

 

       Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
pentru contribu�ia la fondul pentru protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap stabilite suplimentar, contesta�ia a fost respins�, urmeaz� 
a se respinge contesta�ia �i pentru dobânzile �i penalit��ile de întârziere 
aferente. 
 

     2. Referitor la solicitarea contestatoarei privind suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr. ....., facem men�iunea c� potrivit 
prevederilor art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, “Introducerea 
contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� executarea actului 
administrativ fiscal.” 

    Alin. (2) al art. 185 din actul normativ men�ionat mai sus precizeaz�:                      
“Organul de  solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului 
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administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic 
justificat� a contestatorului.”  

 
    Deoarece contesta�ia împotriva Deciziei de impunere nr. .....a fost 

solu�ionat� prin prezenta decizie, cererea de suspendare a execut�rii actelor 
administrative fiscale men�ionate r�mâne f�r� obiect. 

 
    Prin urmare, având în vedere prevederile legale citate, urmeaz� a se 

respinge cererea de suspendare a execut�rii actelor administrative fiscale 
men�ionate mai sus, ca fiind f�r� obiect. 
 

       Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 42 �i 43 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap modificat� prin Legea nr. 
519/2002,  art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare, republicat�, art. 114, 115, 120 �i 185 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 
 

DECIDE: 
 
 

                  - respingerea contesta�iei formulate de S.C. ..... S.A., împotriva 
Deciziei de impunere nr. .....emis� de Structura de Administrare Fiscal� - 
Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de .....lei, reprezentând: 
- ..... lei – contribu�ie fond protec�ie handicapa�i; 
-  .....lei – dobânzi aferente contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i; 
-  .....lei – penalit��i aferente contribu�iei la fondul de protec�ie handicapa�i, 
ca neîntemeiat�; 
 
                   - respingerea cererii de suspendare a execut�rii actelor administrative 
fiscale men�ionate mai sus, ca fiind f�r� obiect. 
 
           Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 

 


