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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 
  
Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 
 

DECIZIA NR.  4 
privind solu�ionarea contesta�iei  depusã de S.C. S.A., înregistratã la 

Direc�ia Generalã a Finan�elor Publice sub nr.  
 
 
Prin contesta�ia formulatã societatea se îndreaptã împotriva mãsurilor dispuse 

prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscalã întocmitã de reprezentan�ii Activit��ii de Control Fiscal din cadrul 
Direc�iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr., privitor la suma de  lei reprezentând  

  -  lei - contribu�ie la Fondul special de solidaritate social� pt. persoane cu 
handicap; 
 - lei - major�ri de întârziere aferente; 
     

Contesta�ia a fost depusã prin po�t�, data po�tei fiind 29.11.2006, în termenul 
prevãzut de art. 177 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
S.C. S.A a fost mare contribuabil la data începerii inspec�iei fiscale de c�tre 

Activitatea de Control Fiscal din cadrul Direc�iei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili, inspec�ia fiind finalizat� de c�tre aceasta. 

Conform  O.M.F.P. nr. 753/2006 privind organizarea activit��ii de administrare a 
marilor contribuabili, art. 1 

  “(1) Incepând cu data de 1 iulie 2006 marii contribuabili care sunt administra�i 
în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, sunt contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selec�ie prev�zute în anexa 
nr. 1. 

    (2) Începând cu aceea�i dat�, contribuabilii, persoane juridice, care nu mai 
îndeplinesc criteriile de selec�ie prev�zute în anexa nr. 1, administra�i în prezent de 
Direc�ia general� de administrare a marilor contribuabili, vor fi prelua�i spre 
administrare de direc�iile generale ale finantelor publice judetene sau de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti, în a c�ror raz� teritorial� î�i 
au domiciliul fiscal, pe baza de protocol de predare-primire.” 

  
Constatând cã în spe�ã sunt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i 179, alin.(1), lit.a) 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Compartimentul de  solu�ionare a  
contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice este legal învestit sã 
se pronun�e asupra contesta�iei formulatã de S.C. S.A. 

 
 I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. S.A. invoc� în sus�inerea cauzei 
urm�toarele argumente: 
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 Societatea consider� decizia ca fiind netemeinic� �i nelegal�, deoarece nu a 
înc�lcat prevederile art. 42 �i art 43 din O.U.G. nr. 102/1999 �i c� în perioada 
01.01.2000–30.04.2000 în cadrul societ��ii î�i desf��urau activitatea persoane cu 
handicap în baza contractelor individuale de munc� 
 Nici în perioada men�ionat� �i nici ulterior nu a refuzat angajarea persoanelor cu 
handicap, aspect care reiese �i din adresa emis� de A.J.O.F.M.. 
 
 II. Prin decizia de impunere organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
generale de administrare a marilor contribuabili - Activitatea de inspec�ie fiscal� 
au stabilit debite suplimentare în baza urm�toarelor constat�ri din raportul de 
inspec�ie fiscal�: 
 Verificarea a vizat perioada 01.01.2000 - 31.12.2004. 
 
 Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea, în perioada 01.01.2000 – 
30.04.2000 nu a calculat, înregistrat, �i virat lunar la Fondul de solidaritate social� 
pentru persoanele cu handicap, suma cuvenit� conform art. 43 din O.U.G. nr. 
102/1999 privind protec�ia social� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap. 
 De asemenea, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� S.C. S.A.. nu a angajat 
“persoane cu handicap, cu contracte individuale de munc�, într-un procent de cel 
pu�in 4% din num�rul total de angaja�i. 
 În aceste condi�ii, s-a stabilit ca obliga�ie de plat� la Fondul de solidaritate social� 
pentru persoanele cu handicap suma de lei, pentru neplata c�ruia s-au calculat 
major�ri de întârziere, dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de lei, calculate 
pân� Ia data de 31.03.2006, data încheierii Raportului de inspec�ie fiscal�. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organului de control, motivele invocate 
de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative invocate, se re�in urm�toarele: 
 
 Verificarea a cuprins perioada 01.01.2000 - 31.12.2004. 
 
 Referitor la perioada 01.01.2000 – 30..04.2000, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice prin Compartimentul de  solu�ionare a  contesta�iilor este investit� s� 
se pronun�e asupra legalit��ii oblig�rii S.C.  S.A. la plata contribu�iei la Fondul 
special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap, în condi�iile în 
care din documentele aflate la dosar, rezult� c� societatea nu a refuzat 
angajarea de persoane cu handicap, îns� nu avea angajate persoane cu 
handicap în procent de cel pu�in 4% din num�rul total de angaja�i. 
 
 În fapt, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscalã nr. întocmitã de reprezentan�ii Activit��ii de Control Fiscal 
din cadrul Direc�iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr., au stabilit ca obliga�ie de plat�, pentru perioada 
01.01.2000 - 30.04.2000 suma de lei reprezentând : 

  -  lei - contributie la Fd. special de solidaritate social� pentru persoane cu 
handicap; 
 - lei - major�ri,dobânzi �i penalitati de întârziere aferente; 
 
 Societatea contest� temeinicia �i legalitate m�surii luat� de organul de inspec�ie 
fiscal�, motivând c� în perioada verificat� avea angajate persoane cu handicap cu 
contracte individuale de munc� �i nu a refuzat angajarea persoanelor cu handicap. 
 
 Deoarece contestatoarea nu a precizat în contesta�ie num�rul total de angaja�i �i 
persoanele cu handicap angajate cu contract de munc� �i nici organele de inspec�ie 
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nu au cuprins în dosarul contesta�iei înaintat spre solu�ionare calculul detaliat al 
obliga�iei fiscale de plat�, prin adresa nr. s-a solicitat acestuia din urm�, copii ale 
documentelor care au leg�tur� cu cauza supus� solu�ion�rii �i contesta�ia în original, 
complet�ri care au fost depuse la organul de solu�ionare în data de 24.01.2007. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei, a rezultat c� în perioada 01.01.2000 
- 30.04.2000 S.C. S.A.  a dep��it num�rul de 100 de angaja�i( ianuarie -1274, 
februarie – 1085, martie – 1082, aprilie – 1080), în timp ce persoanele cu handicap  
angajate cu contract individual de munc� erau într-un procent mai mic de 4% ( 
ianuarie – 8, februarie – 7, martie -7, aprilie – 6). 
 
 În drept, pentru perioada 01.01.2000 - 27.04.2000 sunt aplicabile dispozitiile art. 
42 (1) �i art. 43 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în 
munc� a persoanelor cu handicap, publicat� în M.O.  nr. 310 din 30 iunie 1999  care 
precizeaz� urm�toarele: 
 “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 numarul total de angajati.(…) 
        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��.” 
 
 Fa�� de aceste dispozi�ii imperative, se re�ine c� , în perioada 01.01.2000 - 
27.04.2000, S.C.  S.A., deoarece avea mai mult de 100 de angaja�i, iar persoanele 
cu handicap, angajate cu contract individual de munc� la aceasta erau într-un 
procent mai mic de 4% din num�rul total de angaja�i, era obligat� s� calculeze �i s� 
vireze 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 a încadrat persoane cu handicap. 
  
 În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� “nu a refuzat angajarea 
persoanelor cu handicap, aspect care reiese �i din adresa emis� de A.J.O.F.M. ” , 
aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât, în 
perioada 01.01.2000 - 27.04.2000, legiuitorul a dispus imperativ calcularea �i virarea 
lunar� la Fondul de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap, a unei sume 
egal� cu salariul minim brut pe economie înmul�it cu num�rul locurilor de munc� în 
care, societ��ile comerciale cu mai mult de 100 de angaja�i, nu au încadrat persoane 
cu handicap. 
  
 Prevederea legal� referitoare la refuzul angaj�rii persoanelor cu handicap 
intervine ulterior, odat� cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 40 din 25 aprilie 2000 
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 
publicat� în M.O. nr. 181 din 27 aprilie 2000,  care la pct 9. precizeaz�:  
 “ Articolul 43 va avea urmatorul cuprins: 
    Art. 43. - Societ��ile comerciale, regiile autonome, societ��ile �i companiile 
na�ionale �i al�i agen�i economici, care refuz� s� angajeze persoane cu handicap în 
condi�iile prev�zute la art. 42 alin. (1), au obliga�ia de a pl�ti lunar c�tre Fondul 
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special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap o sum� egal� cu 
salariul minim brut pe economie inmul�it cu num�rul locurilor de munc� în care nu au 
încadrat persoane cu handicap, potrivit dispozi�iilor prezentei ordonan�e de urgen��." 
 

  Fa�� de cele re�inute, contesta�ia formulat� de S.C. S.A. va fi respins� ca              
neîntemeiat�.  

 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 42 (1) �i art. 
43 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, publicat� în M.O.  nr. 310 din 30 iunie 1999 �i art 186(1) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, se 

 
 
 

DECIDE 
 
 

 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C S.A. pentru suma 
total� de  lei reprezentând : 

  -  lei - contribu�ie la Fondul special de solidaritate social� pt. persoane cu 
handicap; 
 -     lei - major�ri,dobânzi �i penalitati de întârziere aferente; 
 

 
 
 
 
 
 


