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DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C.X 

 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin sub  
nr…./.2009 

 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, a 
fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr./2009‚ înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. /2009, asupra 
contesta�iei formulat� de S.C. X cu sediul în….. 
 

S.C. X, contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008, prin care s-au stabilit obliga�ii de plat� în sum� total� de 
…..lei, dup� cum urmeaz�: 

-         ….lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit,  
- ……. lei – v�rs�minte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap  

   neîncadrate, stabilite suplimentar de plat�, 
- ……..lei -  major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor de la persoanele juridice,  

pentru persoanele cu handicap neîncadrate, stabilite suplimentar de    
plat�. 

 
  
 Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. /.2008, a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. /2008. 
 Contesta�ia formulat� de S.C. X, este depus� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice , fiind înregistrat� sub nr./2009. 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art. 207, alin.(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 Având în vedere prevederile art. 205, alin. (1) �i art. 209, alin. (1) din O.G. 92/2003  
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice  prin Serviciul de Solu�ionare a  Contesta�iilor, este legal 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulate de S.C. X. 

 
I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. X, contest� par�ial Decizia de impunere privind 

 

Ministerul  Finan�elor Publice  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. /2008, invocând în sus�inerea cauzei 
urm�toarele: 

 
1.1  În ceea ce prive�te impozitul pe profit  
 
 Contestatoarea arat� c�, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare  stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de … lei pentru perioada 25.04.2006 - 25.10.2006 aferente 
impozitului pe profit stabilit suplimentar în sum� de …. lei. 

Societatea contestatoare sus�ine c� nu datoreaz� major�rile de întârziere stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�, întrucât la data de 30.03.2006 avea pl�tit în plus în contul 
impozitului pe profit suma de …..lei, iar la data de 30.06.2006 suma de ….. lei. 

Contestatoarea anexeaz� în copie la dosarul contesta�iei copiile balan�elor de verificare 
ale societ��ii întocmite la 31.03.2006 �i 30.06.2006.  

 
 

1.2  În ceea ce prive�te v�rs�mintele de la persoanele juridice, pentru persoanele 
cu handicap  neîncadrate 
 

          Contestatoarea arat� c�, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de … 
lei reprezentând v�rs�minte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap  
neîncadrate �i major�ri de întârziere aferente diferen�ei constatate în sum� de ….. lei. 
 S.C. X, contest� legalitatea dreptului de a efectua controlul asupra acestui fond de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul ‘’Administra�iei Financiare’’ în ceea ce prive�te 
aplicarea art.77, aliniatul 2 �i 3 din Legea 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap deoarece ‘’la articolul 77, alin.5 din legea mai sus men�ionat� se 
precizeaz�:Monitorizarea �i controlul respect�rii prevederilor alin.2 �i 3 se fac de c�tre 
Inspec�ia Muncii.’’ 
 În contextul celor de mai sus, contestatoarea arat� c� ‘’societatea achizi�ioneaz� 
produse de la societ��i protejate în anul 2008 în sum� de ….., fondul special pentru persoane 
cu handicap pentru anul 2007 este de…. lei iar pentru anul 2008 pân� la 31.08.2008 de ….., 
a�a cum se arat� �i în Raportul de Inspec�ie fiscal�’’ 
 Întrucât perioada supus� controlului este 01.07.2007-31.08.2008, contestatoarea 
sus�ine c� nu se pot aplica prevederile art.6 din Ordinul 590/12.11.2008 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap a�a cum precizeaz� organele de inspec�ie fiscal� în 
cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�. 
  
 

   
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�  nr. /2008, care a stat la baza emiterii Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008, organele 
de inspec�ie  din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, au constatat urm�toarele: 

Inspec�ia fiscal� par�ial� privind modul de calcul �i eviden�iere a impozitelor, taxelor �i 
contribu�iilor datorate bugetului general consolidat al statului s-a efectuat ca urmare a 
cuprinderii societ��ii în programul de activitate, aceasta fiind avizat� în prealabil potrivit 



 3 

reglement�rilor legale. 
 
 
2.1 Referitor la major�rile de întârziere aferente impozitului pe profit 
Perioada supus� verific�rii este 01.07.2005-31.12.2007 
 
În urma verific�rii veniturilor �i cheltuielilor înregistratate în eviden�a contabil� pentru 

perioada 01.01.2006 – 31.12.2006, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, SC X, 
încheie cu Agen�ia Jude�ean� de Ocuparea For�ei de Munc� , Conven�ie privind facilit��ile 
prev�zute de art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i 
stimularea ocup�rii for�ei de munc� �i anume scutirea de la plat� a contribu�iei datorate la 
bugetul asigur�rilor pentru �omaj aferent� persoanelor încadrate (�omeri în vârst� de peste 45 
ani). 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu înregistreaz� la venituri 
scutirea de la plat� a contribu�iei datorate la bugetul asigur�rilor pentru �omaj aferent� 
persoanelor încadrate la data beneficierii de scutire, ci înregistreaz� doar în luna octombrie 
2006 veniturile aferente perioadei februarie 2006-septembrie 2006, societatea depunând lunar 
declara�ie la A.J.O.F.M   în care cuprinde �i facilit��ile de care beneficiaz�.  

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în conformitate cu prevederile Sec�iunii 7, 
punctul 7.10.1 din Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene ‘’în categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau 
de încasat în nume propriu din activit��i curente, cât �i câ�tigurile din orice alte surse’’ iar în 
conformitate cu  prevederie art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  ‘’profitul 
impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal…..’’, fapt pentru care au procedat la 
influen�area rezultatului exerci�iului înregistrat de societate cu veniturile neînregistrate aferente 
fiec�rei perioade fiscale rezultând urm�toarele diferen�e în contul impozitului pe profit: 

- trimestrul I 2006                                 lei 
- trimestrul II 2006                                lei 
- trimestrul III 2006                               lei 

 
 Organele de control precizeaz� c� începând cu trimestrul III 2006, SC X 
‘’…înregistreaz� pierdere fiscal� mai mare decât  veniturilor neînregistrate, ca urmare, 
influen�area pierderii înregistrate cu veniturile neînregistrate stabilite în urma inspec�iei nu 
determin� înregistrarea de profit. ‘’, iar ‘’…diferen�a de impozit pe profit constatat� în perioada 
ianuarie 2006-septembrie 2006 nu reprezint� obliga�ie de plat�.’’ 
 Pentru diferen�a de impozit pe profit aferent� trimestrului I �i II, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la calcularea major�rilor de întârziere în sum� de…. lei, în conformitate cu 
prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, astfel: 
 

  -    … lei x 183 zile x 0,1% = … lei (25.04.2006 -  25.10.2006) 
  - …... lei x   92 zile x 0,1% = ….lei (25.07.2006 – 25.10.2006) 

 
 
 
 

 2.2 Referitor la v�rs�mintele de la persoanele juridice, pentru persoanele cu 
handicap  neîncadrate 
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 Perioada supus� verific�rii 01.08.2005-31.08.2008 
 
În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru 

perioada 01.01.2007 – 31.12.2007 societatea se încadreaz� în prevederile art.77, alin.2) din 
Legea nr.448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap �i nu a 
respectat  prevederile art.77, alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia �i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 

Organele de inspec�ie fiscal� constat� c� societatea în perioada ianuarie – octombrie  
2007, nu calculeaz� �i nu eviden�iaz� obliga�ia de plat� a acestui fond, ‘’dar înregistreaz� 
aceast� obliga�ie în luna noiembrie 2007. Astfel la 31.12.2007, se înregistreaz� în eviden�a 
contabil� obliga�ia de plat� în contul acestui fond în sum� de …. lei, aferent� anului 2007’’. 
 În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, nu au fost achizi�ionate 
produse de la unit��i protejate autorizate, societatea încheind contract de parteneriat cu SC Z 
SRL – unitate protejat� conform Legii nr.448/2006, Autoriza�ia nr./2007 în data de 
19.11.2007(contract nr./2007). 

Urmare a celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
societatea avea obliga�ia declar�rii �i achit�rii acestui fond la bugetul general consolidat al 
statului, motiv pentru care au stabilit diferen�a suplimentar� în sum� de…. lei reprezentând 
v�rs�minte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap  neîncadrate �i major�ri 
de întârziere aferente acestei diferen�e calculate pentru perioada 25.02.2007 – 12.12.2008 în 
sum� de …. lei. 

 
 
 
  III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare la data controlului, se re�in urm�toarele: 
 
 
  Referitor la major�rile de întârziere aferente impozitului pe profit în suma de 439 
lei, stabilite prin ’’Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  stabilite 
de inspec�ia fiscal�’’ nr. /2008, cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii este dac� societatea datoreaz� aceast� sum�. 
 
   

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu înregistreaz� pe 
venituri scutirea de la plat� a contribu�iei datorate la bugetul asigur�rilor pentru �omaj aferent� 
persoanelor încadrate la data beneficierii de scutire, ci înregistreaz� doar în luna octombrie 
2006 veniturile aferente perioadei februarie 2006-septembrie 2006. 

Organele de inspec�ie fiscal�, prevalându-se de  prevederile punctul 7.10.1 din 
Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene �i art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, au procedat la influen�area rezultatului exerci�iului pentru anul 2006 
înregistrat de societate, cu veniturile neînregistrate aferente fiec�rei perioade fiscale, rezultând 
urm�toarele diferen�e aferente impozitului pe profit: 

- trimestrul I 2006                                 lei 
- trimestrul II 2006                                lei 
- trimestrul III 2006                               lei 
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Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, începând cu trimestrul III 2006, 
contestatoarea înregistreaz� pierdere fiscal� mai mare decât veniturile neînregistrate, dar 
influen�area pierderii înregistrate cu veniturile neînregistrate stabilite în urma verific�rii nu 
determin� înregistrarea de profit, astfel c� diferen�a de impozit pe profit constatat� pentru 
perioada ianuarie 2006-septembrie 2006, nu reprezint� obliga�ii de plat�. 
 Pentru trimestrul I �i II 2006, organele de inspec�ie fiscal� au calculat, în 
conformitate cu O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, major�ri de întârziere aferente diferen�ei de impozit pe 
profit, în sum� total� de ….lei. 
 Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine c�, nu datoreaz� major�rile  de 
întârziere stabilite de organele de inspec�ie fiscal� întrucât ‘’la data de 30.03.2006 avea 
pl�tit în plus în contul impozitului pe profit suma de ….lei, iar la data de 30.06.2006 suma de 
…. lei’’. 
 

  
 

 În drept, sunt incidente prevederile art.19, alin.(1), art.34 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz� la: 
 
‘’CAP.II 
 Calculul profitului impozabil 
 
    Reguli generale 
    ART. 19 

(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare.’’ 

[…] 
 

Plata impozitului 
    ART. 34 
    (1) Contribuabilii au obliga�ia de a pl�ti impozitul pe profit trimestrial, pân� la data de 25 
inclusiv a primei luni urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, dac� în 
prezentul articol nu este prev�zut altfel.’’ 

 
 

În spe��, pentru perioada supus� verific�rii, sunt aplicabile �i prevederile art.115 alin. (1) 
�i art.116 alin.(1) �i (5) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 
 

 
‘’ART. 115 
    Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadent� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz�  dup� acest termen dobânzi si penalit��i de întârziere. 

 […] 
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ART. 116 
    Major�ri de întârziere 

(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 

(5) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale’’. 

 
 
 În cazul în spe��, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina 
contestatoarei o diferen�a de impozit pe profit în sum� total� de….lei aferent� trimestrului I 
�i II 2006 (….lei pentru trimestrul I 2006  �i ….lei pentru trimestrul II 2006),  pentru care au 
calculat major�ri de întârziere aferente în sum� total�  de …. lei. 
 Referitor la modul de calcul al major�rilor de întârziere stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�, din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i a Referatului cu 
propuneri privind solu�ionarea  contesta�iei se re�in urm�toarele: 
          Conform fi�ei sintetice pe pl�titor (anexat� în copie la dosarul contesta�iei) rezult� c� 
la data de 24.08.2005, contestatoarea avea pl�tit în plus în contul impozitului pe profit 
suma de …. lei. În data de 25.01.2006 societatea depune declara�ia privind obliga�iile de 
plat� la bugetul de stat nr./2006, aferent� trimestrului  IV 2005, în care societatea  declar� 
obliga�ie de plat� în contul impozitului pe profit 0 (zero), astfel c� la data de 25.01.2006 
acesta figureaz� cu suma de…. lei, ca pl�tit� în plus. 
 În data de 25.04.2006 prin declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat nr. 
/2006, contestatoarea declar� în contul impozitului pe profit suma de…. lei aferent� 
trimestrului I 2006. Acest debit este stins cu plata în plus efectuat� de societate în cuantum 
de…. lei �i prin compensare din taxa pe valoare ad�ugat� solicitat� �i acceptat� la 
rambursare în sum� de…. lei, efectuat� în data de 05.05.2006, astfel c�, la data de 
25.04.2006, societatea nu mai înregistreaz� pl��i în plus efectuate în contul impozitului pe 
profit. 
 În data de 24.05.2006 societatea depune declara�ia privind impozitul pe profit pentru 
anul 2005, prin care se înregistreaz� o diminuare a impozitului pe profit în sum� de….lei, 
astfel la data de 24.05.2006 societatea înregistreaz� pl��i în plus în contul impozitului pe 
profit în sum� de ….. lei. 
 Ca urmare a celor re�inute mai sus, rezult� c� pentru diferen�a de impozit pe profit 
stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� pentru trimestrul I 2006 în sum� de…. lei, de la 
data scaden�ei respectiv 25.04.2006 (data la care societatea nu figura cu pl��i în plus în 
contul impozitului pe profit) �i pân� la data la care societatea figureaz� cu pl��i în plus 
respectiv 24.05.2006, contestatoarea datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de… lei (… 
lei x 30 zile x 0,1% = … lei), motiv pentru care contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca 
neîntemeiat�  pentru suma de … lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit.  
 Major�rile de întârziere calculate de organele de inspec�ie fiscal� pentru perioada 
25.05.2006-25.10.2006 în sum� de … lei (… lei -… lei), aferente diferen�ei  de impozit pe 
profit în sum� de … lei stabilit pentru trimestrul I 2006, nu sunt datorate de contestatoare, 
întrucât la data de 24.05.2006 societatea avea pl�tit în plus în contul impozitului pe profit, 
motiv pentru care contesta�ia urmeaz�  a fi admis� pentru suma de … lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
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 În ceea ce prive�te, diferen�a de impozit pe profit stabilit�  de organele de inspec�ie 
fiscal� în sum� de …lei pentru trimestrul II  2006, cu scaden�a de plat� la 25.07.2006, 
pentru care organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere pentru perioada 
25.07.2006 – 25.10.2006 în sum� de … lei, în conformitate cu cele precizate mai sus, 
rezult� c� acestea nu sunt datorate de contestatoare, în condi�iile în care societatea la data 
de 24.05.2006, avea achitat în plus în contul impozitului pe profit, motiv pentru care 
contesta�ia urmeaz�  a fi admis� pentru suma de … lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit.  
   Fa�� de cele prezentate mai sus, în acela�i mod s-au exprimat �i organele de 
inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei transmis Serviciului 
de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin prin adresa nr./2009 
existent la dosarul contesta�iei care precizeaz�: ‘’….astfel societatea datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru diferen�a stabilit� la trimestrul I 2006 în sum� de … lei de la data 
scaden�ei pân� la data pl��ilor în plus (25.04.2006-24.05.2006) astfel: … lei x 30 zile x 
0,1% = … ‘’. 
 
‘’Diferen�ele aferente trimestrului II  �i III 2006 sunt stinse cu pl��ile în plus  efectuate la 
data de 24.05.2006, fapt pentru care nu se datoreaz� major�ri de întârziere pentru 
acestea’’.  
  
  

 Referitor la v�rs�mintele de la persoanele juridice, pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate stabilite suplimentar de plat� în sum� de… lei, major�rile de 
întârziere aferente v�rs�mintelor de la persoanele juridice, pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate, stabilite suplimentar de plat� în sum� de … lei, cauza supus� 
solu�ion�rii D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� societatea 
datoreaz� aceste obliga�ii suplimentare de plat� pentru anul 2007, în condi�iile în care 
Legea nr.448/2006 privind protec�ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
stabile�te cadrul legal pentru instituirea acestui fond. 
 

Perioada verificat� 01.08.2005 – 31.08.2008 
 

        În fapt, în urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2007 societatea se încadreaz� în prevederile art.77, 
alin.2) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap �i nu a respectat  prevederile art.77, alin.(3) din Legea nr.448  privind protec�ia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Organele de inspec�ie fiscal� constat� c� societatea în perioada ianuarie – octombrie  
2007, nu calculeaz� �i nu eviden�iaz� obliga�ia de plat� a acestui fond, dar înregistreaz� 
aceast� obliga�ie în luna noiembrie 2007. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea în anul 2007 nu 
declar� la bugetul de stat obliga�ia de plat� a acestui fond �i nu are achizi�ionate produse �i 
servicii de la unit��i protejate. 
  

    Urmare a celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea 
avea obliga�ia declar�rii �i achit�rii acestui fond la bugetul general consolidat al statului, motiv 
pentru care au stabilit diferen�� suplimentar� în sum� de…. lei reprezentând v�rs�minte de la 
persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap. 
         Pentru debitul stabilit suplimentar reprezentând v�rs�minte de la persoanele juridice, 
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pentru persoanele cu handicap neîncadrate stabilit� suplimentar de plat� în sum� de… lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere, în conformitate cu prevederile 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în sum� de … lei. 

 
 
 În drept, în ceea ce prive�te fondul special de solidaritate social� a persoanelor 

cu handicap, pentru anul 2007, în spe�� sunt aplicabile prevederile art.77, alin.(2) �i alin.(3) 
lit.a), lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, care precizeaz�: 

 
‘’Art.77 
(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. 
(3) Autorit��ile �i institu�iile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 
angajeaz� persoane cu handicap în condi�iile prev�zute la alin. (2), pot opta pentru 
îndeplinirea uneia dintre urm�toarele obliga�ii: 

a) s� pl�teasc� lunar c�tre bugetul de stat o sum� reprezentând 50% din salariul de baz� 
minim brut pe �ar� înmul�it cu num�rul de locuri de munc� în care nu au angajat persoane 
cu handicap; 

b) s� achizi�ioneze produse sau servicii de la unit��i protejate autorizate, pe baz� de 
parteneriat, în sum� echivalent� cu suma datorat� la bugetul de stat în condi�iile prev�zute 
la lit. a)’’. 
 

  Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�, în situa�ia 
în care persoanele juridice, au cel pu�in 50 de angaja�i, au obliga�ia de a angaja persoane 
cu handicap într-un procent de 4% din num�rul total de angaja�i, în caz contrar au obliga�ia 
de a pl�ti lunar c�tre bugetul statului o sum�  reprezentând 50% din salariul de baz� minim 
brut pe �ar� înmul�it cu num�rul locurilor de munc� în care nu au angajat persoane cu 
handicap sau pot s� achizi�ioneze produse sau servicii de la unit��i protejate autorizate, pe 
baz� de parteneriat, în sum� echivalent� cu suma datorat� la bugetul de stat.  

În cazul în spe��, se re�ine c�, de�i societatea pentru anul 2007, se încadreaz� în 
prevederile art.77, alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, având obliga�ia de a angaja persoane cu handicap într-un 
procent de cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i, ea nu opteaz� pentru nici una din 
obliga�iile prev�zute la alin.(3), lit.a) �i b) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
          Mai mult decât atât, contestatoarea  nu aduce în sus�inerea cauzei documente 
care s�  combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
      Prin urmare, având în vedere cele mai sus men�ionate �i prevederile legale 
aplicabile în spe��, organele de inspec�ie fiscal� au procedat corect �i legal la calcularea 
fondului special de sus�inere a persoanelor cu handicap în sum� de… lei, contesta�ia 
pentru acest cap�t de cerere urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat�. 
     În contextul reglement�rilor legale referitoare la calculul major�rilor de întârziere 

stipulate în O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, a principiului de 
drept ‘’accesoriul urmeaz� principalul’’, organele de inspec�ie fiscal� au procedat corect la 
stabilirea major�rilor de întârziere aferente fondului special de sus�inere a persoanelor cu 
handicap stabilit suplimentar, în sum� de … lei, contesta�ia formulat� de SC X , pentru acest 
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cap�t de cerere, urmând a fi respins�,  ca neântemeiat�. 
     În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei ‘’contest�m legalitatea dreptului de a 
efectua controlul’’ de c�tre ‘’Administra�ia Financiar� privind aplicarea Legii 448/2006 art.77 
alineatele 2 �i 3 deoarece la articolul 77 alin.5 din legea mai sus men�ionat�, se pecizeaz� : 
Monitorizarea �i controlul respect�rii prevederilor alin.2 �i 3 se fac de c�tre Inspec�ia Muncii’’, 
acesta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei, întrucât obliga�ia prev�zut� la art.77, alin.(3) 
lit.a) din  Legea 448/2006 privind protec�ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, era cuprins� în Formularul 100 ‘’Declara�ia privind 
obliga�iile de plat� la bugetul consolidat’’ conform O.M.E.F nr.80/2007 pentru aprobarea 
modelului �i con�inutului formularului 100 "Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul 
general consolidat", cod 14.13.01.01/a  �i doar organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
A.N.A.F. au competen�a de a stabili diferen�e fa�� de sumele declarate �i de a emite decizii de 
impunere, conform O.G. nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În sus�inerea celor precizate mai sus, este �i adresa nr./2008, a 
Ministerului Economiei �i Finan�elor-Direc�ia General� de Inpec�ie fiscal�, înregistrat� la 
D.G.F.P. sub nr./2009, ca r�spuns la o spe�� similar� cu privire la l�muriri privind competen�a 
organelor de inspec�ie fiscal�  din cadrul A.N.A.F de verificare a respect�rii prevederilor 
art.77(art.78 – republicat în 2008), alin.(2) �i (3) din Legea nr.448/2006 privind protec�ia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care precizeaz� c� ‘’organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul A.N.A.F. stabilesc diferen�e de baz� de impunere, respectiv emit decizii de 
impunere, iar Inspec�ia Muncii verific� respectarea prevederilor art.78, alin.(2) �i alin.(3) din 
Legea 448/2006 privind protec�ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare’’, precum �i faptul c�,  ‘’competen�a revine atât Inspec�iei 
Muncii, cât �i organelor de inspec�ie fiscal� din cadrul A.N.A.F.,dar f�r� a exista o suprapunere 
între acestea’’.  

În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei referitoare la faptul c�,  ‘’deoarece perioada 
de control este 01.01.2007-31.12.2008 nu se pot aplica prevederile art.6 din Ordinul 
590/12.11.2008 a�a cum se precizeaz� în Raportul de Inspec�ie Fiscal�’’, acesta  nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea contesta�iei, întrucât pentru perioada 01.01.2007-31.12.2007 pentru 
care s-a stabilit diferen�� suplimentar� reprezentând v�rs�minte de la persoanele juridice, 
pentru persoanele cu handicap, contestat�, organele de inspec�ie fiscal� nu au invocat �i nu 
au f�cut aplica�iunea prevederilor Ordinului 590/12.11.2008 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. 

În conformitate cu prevederile art.213 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

 
’’Art.213 

Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) […] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.’’ 

 
 

 
Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza, art.19 alin.(1), art.34 alin.(1) din 

 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  art.1 alin.(3) 
lit.b), art.94 alin.(1), (2), (3) lit.b), art.115 alin.(1), art.116 alin.(1) (5), art.213 (1), art. 216, alin. 
(1)  din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i    
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complet�rile ulterioare, art.77 alin.(2),(3) lit.a) �i b) din Legea 448/2006 privind protec�ia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare  se: 
 

 
D E C I D E 

 
 
1) Admiterea par�ial� a contesta�iei, formulat� de S.C X, pentru suma de … lei, reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. /2008. 
  
 
2) Respingerea par�ial�, ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. X. împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr./2008  pentru suma de … lei reprezentând: 
 
 -           lei -  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 

-        lei - v�rs�minte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap  
   neîncadrate, stabilite suplimentar de plat�. 
 

-        lei -  major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor de la persoanele juridice,  
pentru persoanele cu handicap neîncadrate, stabilite suplimentar de    
plat�. 

 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la Tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 


