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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de�����
����
����"�����
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#�$��%#�$��%#�$��%#�$��% împotriva Deciziei de impunere nr.XXX/XX.XX.XXX întocmit� de Activitatea de Control

Fiscal Sibiu.

Petentul contest� suma de XXXXX lei reprezentând :

� XXXXXX lei   -   v�rs�minte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap ;

� XXXXX lei   -   dobânzi aferente ;

�  XXXX lei   -   penalit��iu aferente.

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de art. 177 din O.G.92/2003 R,

fiind înregistrat� la organul constatator cu nr.XXXX/XX.XX.2006 iar la  Direc�ia General� a

Finan�elor Publice Sibiu cu nr.XXXXX/XXX.XX.2006.

Având în vedere c� petenta este constituit� ca sucursal� f�r� personalitate

juridic� a XXXXXXXXXX , Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu, prin adresa

nr.XXXX/XX.XX.XXXX a solicitat ca aceasta s� precizeze dac� i-a fost acordat dreptul de

reprezentare pentru formularea contesta�iei �i dac� XXXXXXXXXXXX. a stabilit în sarcina

petentei calcularea �i virarea v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate” având

în vedere prevederile art.26 din O.G.92/2003 R.

Prin adresa de r�spuns înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice

Sibiu cu nr.XXXXX/XX.XX.XXX contestatoarea comunic� : potrivit Regulamentului de

Organizare �i Func�ionare a XXXXXXXX   este împuternicit� din punct de vedere juridic s�

reprezinte institu�ia în litugiile cu persoanele juridice sau fizice din aria teritorial� de

competen��.

Deasemeni se precizeza� c� începând cu 01.12.2003, XXXXXX. a  stabilit c�

impozitele �i taxele cu excep�ia contribu�iilor sociale reglementate prin O.G.86/2003 �i

O.M.F.P. 1644/2003, s� fie calculate, virate �i declarate de sucursale.

I. Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine urm�toarele :
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� Art.42 �i 43 din O.U.G.102/1999 sunt formulate insuficient de  clar, neluând în

considerare toate situa�iile posibile ce pot s� apar�.

� Interpretarea dat� de inspectorii care au efectuat controlul fiscal poate fi valabil�

pentru un agent economic care ��i desf��oar� activitatea concentrat în cadrul unei

localit��i sau cel mult un jude�.

� XXXX  XXXXX XXXX XXXXX XXX ��i desf��oar� activitatea pe teritoriul a 6 jude�e cu

locuri de munc� greu accesibile improprii pentru desf��urarea activit��ii de c�tre

persoanele cu handicap. Rezult� c� pentru un num�r de 66 locuri de munc� nu pot fi

aplicate prevederile art.42 �i 43 din O.U.G.102/1999.

Pentru restul locurilor nu se  aplic� art.42 �i 43 pentru c� sunt sub 100 de salaria�i.

� Pentru a putea aplica prevederile art.42 �i 43 din O.U.G.102/1999 ar fi trebuit s� avem

posturi suplimentare, deoarece posturile existente erau deja ocupate.

Hot�rârile de Guvern referitoare la monitorizare nu permiteau m�rirea num�rului de

posturi.

Prevederea aplicat� conform interpret�rii inspectorilor fiscali este neconstitu�ional�

favorizând pe unii (persoanele juridice cu pân� la 100 de angaja�i) �i defavorizând pe

al�ii (persoanele juridice cu peste 100 de angaja�i).

        II. Organul de control a constatat c� în perioada supus� controlului (01.08.2002

– 31.12.2005) unitatea nu a calculat, declarat �i virat corect sumele datorate conform art.43

alin.(1) din O.U.G.102/1999, întrucât nu a constituit corect baza la care se aplic� procentul de

cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i.

   III. Luând în considerare motiva�iile petentei, constat�rile organului de control,

documentele aflate la dosarul cauzei, legisla�ia în vigoare în perioada supus� controlului,

organul de solu�ionare a contesta�iilor, constat� :

� perioada supus� controlului pentru “v�rs�mintele pentru persoane cu handicap

neîncadrate” este 01.08.2002 – 31.12.2005.

În  perioada  controlat�  sunt  aplicabile  prevederile art.42 �i 43 din O.U.G. nr.

102/1999 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare care prev�d :

� 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.”

� art.43
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“(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”.

Prin Legea 343/2004 a fost modificat con�inutul art.42 �i 43, 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� nu 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.”

Având în vedere prevederile legale de mai sus, organul de  control corect a

calculat debitul suplimentar de XXXX lei reprezentând v�rs�minte pentru persoane cu

handicap neîncadrate.

Dobânzile �i penalit��ile au fost calculate ca accesorii în raport cu debitul.

Referitor la motiva�iile petentei din contesta�ie prin care aceasta sus�ine c�

XXXXXXXX. face parte  dintre agen�ii economici monitoriza�i iar un num�r de 66 locuri de

munc� sunt improprii pentru desf��urarea activit��ii de c�tre persoanele cu handicap,

men�ion�m c� legiuitorul nu a prev�zut excep�ii de la aplicarea legii.

Cu privire la baza la care se aplic� procentul de 4%, art.42 din O.U.G.102/1999

prevede c� acesta se calculeaz� “din num�rul total de angaja�i”  �i nu pentru partea care

dep��e�te prima sut� de angaja�i.

Preciz�m c� potrivit art. 146 din Constitu�ia României excep�iile de

neconstitu�ionalitate privind legile �i ordonan�ele ridicate în fa�a instan�elor judec�tore�ti

reprezint� atributul Cur�ii Constitu�ionale.

Pentru considerentele re�inute în baza art.180 �i 181 (5) din O.G.92/2003 R,
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     - respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de XXXXX lei reprezentând :

� XXXXX  lei   -   v�rs�minte de la persoanele juridice pentru persoanele

  cu handicap ;

� XXXXX lei   -   dobânzi aferente ;

�   XXXXXlei   -   penalit��i aferente.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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