
DECIZIA  nr. 108 / 2006

XXX, cu domiciliul fiscal în XXX, contest� suma total� de XXX lei reprezentând

obliga�ii fiscale suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr. XXX, compus� din:

- XXX lei – sume datorate privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a

persoanelor cu handicap,

-   XXX lei – major�ri de întârziere aferente,

-   XXX lei – dobânzi aferente,

-   XXX lei – penalit��i de întârziere aferente.

Contesta�ia fiind înregistrat� la D.G.F.P. Dolj în data de 28.06.2006, îndepline�te

condi�ia de procedur� prev�zut� de articolul. 177 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în anul 2005.

Procedura fiind îndeplinit�, s-a trecut la analiza pe fond a contesta�iei.

I. Prin contesta�ia formulat�, XXX solicit� admiterea contesta�iei �i anularea

Decizia de impunere cu nr. XXX, precizând urm�toarele:

În baza prevederilor art. 141, lit. p, din Legea înv���mântului nr. 84/1995,

republicat�, Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii coordoneaz� numirea, transferarea �i eviden�a

personalului didactic, de conducere, de îndrumare �i control, �i a celui auxiliar, din

înv���mântul de stat.

Cerin�ele activit��ii didactice face pu�in probabil� posibilitatea angaj�rii persoanelor

cu handicap într-un procent legal, dat� fiind cerin�a statutului func�iilor didactice.

Specificul activit��ii �i organiz�rii sistemului de înv���mânt face ca anumite legi cu

caracter general, s� nu poat� fi aplicate decât într-o form� adaptat�, cum ar fi O.G. nr.

63/2005 �i O.G. nr. 1/2006, prin care se suspend� ocuparea posturilor vacante la nivel

na�ional, dar care nu poate fi aplicat� în înv���mânt.

Unit��ile �colare nu au dreptul �i nici calitatea selec�ion�rii personalului didactic,

fiind puse în imposibilitatea r�spunderii sau aplic�rii Legii nr. 343/2004, privind protec�ia

special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap.

II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. XXX, care a stat la baza emiterii deciziei de

impunere contestat�, s-au constatat urm�toarele:



În perioada 01.07.2004 - 30.04.2006, de�i pentru fiecare lun� a perioadei verificate

a avut mai mult de 25 func�ii contractuale, contestatorul nu a încadrat persoane cu handicap

într-un procent de 4% din num�rul de func�ii contractuale, a�a cum prevede art. 42 din

O.U.G. nr. 102/1999, modificat �i completat prin Legea nr. 343/2004, �i nici nu a respectat

prevederile alin. (2) al art. 43 din ordonan�a de urgen�� citat� mai sus întrucât nu a solicitat

trimestrial la A.J.O.F.M. Dolj repartizarea de persoane cu handicap.

Întrucât XXX nu a respectat obliga�iile prev�zute la alin. (1) al art. 43 din O.U.G.

nr. 102/1999, modificat� �i completat� prin Legea nr. 343/2004, organele de inspec�ie

fiscal� au stabilit o diferen�� de plat� la fondul privind protec�ia special� �i neîncadrarea în

munc� a persoanelor cu handicap, datorat bugetului consolidat al statului, în sum� total� de

XXX lei.

Totodat�, conform prevederilor articolelor 115, 116 �i 121 din O.G. nr. 92/2003,

republicat�, s-au calculat accesorii în sum� total� de XXX lei, din care XXX lei dobânzi,

XXX lei major�ri de întârziere �i XXX lei penalit��i de întârziere.

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

prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele

normative invocate de contestator �i organele de control, se re�in urm�toarele:

Se contest� suma de XXX lei reprezentând obliga�ii fiscale suplimentare stabilite

prin Decizia de impunere nr. XXX, compus� din:

- XXX lei – sume datorate privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a

persoanelor cu handicap,

-   XXX lei – major�ri de întârziere aferente,

-   XXX lei – dobânzi aferente,

-   XXX lei – penalit��i de întârziere aferente.

Perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.07.2004 - 30.04.2006.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� num�rul de persoane cu handicap pe care era

obligat s� le angajeze cu contract de munc� XXX, se determin� pe baza num�rului func�iilor

contractuale sau pe baza num�rului total de angaja�i pe func�iile respective.

În fapt, pe perioada controlat�, contestatorul nu a avut angajate cu contract de

munc� persoane cu handicap.

Echipa de inspec�ie fiscal� a aplicat cota de 4% la num�rul de angaja�i din �tatul de

func�ii, conform preciz�rii f�cut� de Autoritatea Na�ional�  pentru Persoane cu Handicap

prin Adresa nr. 2375/04.04.2006, ca r�spuns la solicitarea D.G.F.P. Dolj prin Adresa nr.

1309/27.03.2006.



Procedând astfel, organul de control a stabilit un num�r de 6 persoane cu handicap

neîncadrate, un fond privind protec�ia special� �i neîncadrarea în munc� a persoanelor cu

handicap, neconstituit, nedeclarat �i nevirat la bugetul consolidat al statului în sum� total�

de XXX lei, �i a calculat accesorii în sum� total� de XXX lei, din care XXX lei dobânzi,

XXX lei major�ri de întârziere �i XXX lei penalit��i de întârziere

În drept, alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 343/2004 pentru modificarea �i

completarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a

persoanelor cu handicap, prevede c�: 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.

De asemenea, la art. 43 alin. 1 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i

încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, modificat� �i completat� prin Legea nr.

343/2004, se men�ioneaz� c�: ,,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''.

La alineatul 2 din acela�i articol, se precizeaz� c� sunt excepta�i de la plata

prev�zut� la alin. 1, agen�ii economici, autorit��ile �i institu�iile publice 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 respectiv, �i c� acestea nu au repartizat astfel de

persoane în vederea angaj�rii.

Având în vedere c� func�ia, ca element de generalizare a posturilor, cuprinde mai

multe posturi cu acelea�i caracteristici generale, iar postul reprezint� un ansamblu de

sarcini, responsabilit��i �i competen�e ce revin în mod curent unei persoane pentru realizarea

obiectivelor individuale, se re�ine c� la o institu�ie public�, num�rul posturilor difer� de

num�rul func�iilor.

Întrucât în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� contestat, organele de control

au invocat adresa Autorit��ii Na�ionale pentru Persoane cu Handicap nr. 2375/2006 prin

care se precizeaz� c� ,,procentul de 4% se aplic� la num�rul de func�ii contractuale prev�zut

în �tatul de func�ii”, D.G.F.P. Dolj a solicitat Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i

Familiei – Autoritatea pentru Persoanele cu Handicap, s� precizeze dac� în cazul institu�iilor

publice procentul de 4% se aplic� asupra num�rului de func�ii contractuale sau asupra

num�rului de posturi corespunz�toare respectivelor func�ii contractuale.



Prin Adresa nr. 5255/17.08.2006, Autoritatea Na�ional� pentru Persoane cu

Handicap face precizarea c�, pentru autorit��ile �i institu�iile publice, procentul de 4% se

aplic� la num�rul de func�ii contractuale prev�zute în statul de func�ii.

Din documentele aflate la dosarul contesta�iei, rezult� c� în statul de func�ii, XXX

avea prev�zut un num�r de 49, respectiv 51 de func�ii contractuale la data de 01.09.2004,

respectiv 01.09.2005.

Organul de solu�ionare a contesta�iilor, chiar �i în condi�iile existen�ei la dosarul

cauzei a statului de func�ii, nu are posibilitatea legal� de a determina obliga�ia fiscal� pe

care contestatoarea o datoreaz� pentru fondul privind protec�ia special� �i neîncadrarea în

munc� a persoanelor cu handicap, neavând atribu�ii de control fiscal.

Men�ion�m c� prin Decizia nr. 137/02.08.2006, Ministerul Finan�elor Publice –

Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, analizând aceast� spe��, stabile�te c� „�n

cazul institu�iilor publice pentru aplicarea corect� a prevederilor art. 42, alin. 1 din O.U.G.

nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap,

procentul de 4% se aplic� la num�rul func�iilor contractuale �i nu asupra num�rului de

angaja�i pe func�iile respective, deoarece unei func�ii îi corespund mai multe posturi cu

acelea�i caracteristici generale, ocupate de angaja�ii institu�iei func�iei respective.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art. 186 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în anul 2005, se

D E C I D E

desfiin�area în totalitate a Deciziei de impunere �i a Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial�

nr. XXX, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� procedeze la reverificarea acelora�i

obliga�ii fiscale �i pentru aceea�i perioad� supus� inspec�iei fiscale, în sensul celor re�inute

în motivarea deciziei.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Dolj în termen de 30 zile de la data

comunic�rii.


