
 

 

DECIZIA nr./2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
SC X SRL, 

cu sediul în Loc.--, str.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea 

de Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. -/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de SC X SRL, înregistrat� la 
organul fiscal teritorial sub nr. -/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în 
contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap 
neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 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. 205 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL se atac� Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 
întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal 
încheiat de organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit 
obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu 
handicap neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei arat� c� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 
întocmit în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 este nelegal� �i 
neântemeiat� pentru urm�to�rele motive:  

În fapt se arat� c� la data de 2009 sa încheiat între contestatoare �i SC V SRL 
din Q, unitate protejat� �i autorizat� potrivit Legii nr.448/2006, având autoriza�ia nr.--
/2008, contractul de furnizare produse nr.--/2008. Prin acest contract contetstatoarea 
se oblig� s� achizi�ioneze produsele comercializate de c�tre acest� societate, acest 
contract fiind în vigoare �i în prezent, punctul 6.2 din contract stipulând faptul c� 
contractul se prelunge�te automat pân� în momentul în care una din p�r�i notific� 
rezilierea contractului.  

În drept potrivit art. 78 alin.3 Iit.b din Legea nr. 448/2006 societ��ile care nu 
angajeaz� persoane cu handicap pot opta pentru achizi�ionare de produse sau 
servicii de la unit��ile protejate autorizate în sum� echivalent� cu suma datorat� 
bugetului de stat. Având în vedere contractul nr. --/2008 încheiat contetstatoarea 
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consider� c� a respectat legea �i c� suma de ?? lei reprezentând obliga�ii fiscale în 
contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap 
neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente nu sunt calculate corect �i în 
consecin�� cere anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, �i recalcularea obliga�iilor fiscale. 

 
II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat 

la SC X SRL în data de 2009-2009, au emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în 
contul v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap 
neâncadrate cu major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 

Se re�ine c� în urma controlului efectuat la SC X SRL sa constatat c� 
societatea are peste 50 de angajatii �i conform Legi 448/2006 privind protec�ia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap societatea nu a respectat art.78 din 
legea sus amintit�, de�i contetstatoarea a încheiat cu SC V SRL din Q, unitate 
protejat� �i autorizat� potrivit Legii nr.448/2006, având autoriza�ia nr.--/2008, 
contractul de furnizare produse nr.--/2008, prin acest contract contetstatoarea se 
oblig� s� achizi�ioneze produsele comercializate de c�tre acest� societate. Acest 
contract fiind în vigoare �i în prezent, punctul 6.2 din contract stipulând faptul c� 
contractul se prelunge�te automat pân� în momentul în care una din p�r�i notific� 
rezilierea contractului. 

Tototdat� referitor la sus�inerile contesatoarei c� în cursul anului 2008 deja a 
avut încheiat un contract cu SC V SRL din Q, unitate protejat� �i autorizat� potrivit 
Legii nr.448/2006, având autoriza�ia nr.--/2008, contractul de furnizare produse nr.--
/2008 �i c� nu datoareaz� obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor de la persoane 
juridice pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu major�ri de întârziere 
aferente, se observ� c� contractul a fost încheiat pe parcursul anului 2008 dar 
achizi�ionarea produselor a avut loc în anul 2009 repectiv în lunile Aprilie, Mai �i Julie 
în consecin�� suma cu care au fost achizi�ionate produsele respective sunt 
înregistrate în contabilitate în anul 2009 conform datelor din facturi care au fost 
emise în anul fiscal 2009. Drept urmare contestatoarea nu a înregistrat în contabilitat 
în cursul anului fiscal 2008 plata v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap 
neîncadrat sau achizi�ia de produse conform art.78, alin.3, lit.a �i Iit.b din Legea nr. 
448/2006, din care cit�m: 

„ART. 78 
(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: 
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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 realizate prin propria activitate a 
persoanelor cu handicap angajate în unit��ile protejate autorizate, pe baza de 
parteneriat, în sum� echivalent� cu suma datorat� la bugetul de stat, în condi�iile 
prevazute la lit. a).” 

 
Fa�� de cele de mai sus �i având în vedere faptul c� contestatoarea nu a putut 

prezenta documente c� ar fii efectuat plata v�rs�mintelor pentru persoane cu 
handicap neîncadrat sau achizi�ia de produse conform art.78, alin.3, lit.a �i Iit.b din 
Legea nr. 448/2006, în cursul anului fiscal 2008, încheierea contractului nr.--/2008 
neputândudse considera o plat� s-au o achizi�ie, astfel organele de control în mod 
întemeiat au stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor 
de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu major�ri de 
întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei. 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 
art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de SC X SRL, cu sediul în Loc.--, str.--, nr.--, 
jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele de control 
din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul v�rs�mintelor 
de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neâncadrate cu major�ri de 
întârziere aferente, în sum� total� de ?? lei, ca neântemeiat�. 

 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


