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Nr. 9187/06.04.2021 

 

Către, 

MINISTERUL FINANȚELOR  

Direcția Generală de Legislație Fiscală și  

Reglementări Vamale și Contabile 

Domnului Iulian Ardeleanu, Director General 

 

 

Stimate Domnule Director General, 

 

 

În legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă supunem atenției următoarea 

situație, în legătură cu care vă solicităm clarificări.  

 

Descrierea situației 

 

Potrivit prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 

 

Art. 78 

(….) 

(2) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 

de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din 

numărul total de angajați. 

(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează 

persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele 

obligații: 

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 

handicap; 

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în 

care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei 

prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin 

activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate. 

 

În cadrul unei Circulare emise de ANAF în vederea aplicării unitare a prevederilor art. 78 din Legea 

nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (nr. 

8040601EC/12.01.2008), pe care o transmitem atașat la prezenta, se precizează că, valoarea 
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produselor sau serviciilor achiziționate de la unități protejate în sumă echivalentă cu suma 

datorată la bugetul de stat reprezintă valoarea acestora fără TVA. 

 

Înțelegem punctul de vedere al ANAF, astfel cum a fost exprimat mai sus, în situația 

contribuabililor care își pot exercita dreptul de deducere asupra TVA aferentă bunurilor și 

serviciilor achiziționate de la unități protejate, întrucât, această sumă nu reprezintă pentru ei un cost, 

ci se deduce din obligația curentă de plată TVA.  

 

Nu știm însă, dacă ANAF a avut în vedere în formularea acestui punct de vedere și faptul că există 

contribuabili care nu își pot exercita dreptul de deducere asupra TVA aferentă bunurilor și 

serviciilor achiziționate de la unități protejate (i.e. fie pentru că aplică regimul de scutire pentru mici 

întreprinderi, fie pentru că derulează operațiuni scutite care nu dau drept de deducere).  

 

În astfel de situații, TVA aferentă achiziției de bunuri și servicii pentru care nu există drept de 

deducere, constituie un cost direct atribuibil achiziției de bunuri și servicii și în consecință, intră 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în valoarea bunurilor sau serviciilor achiziționate. 

 

Prin urmare, în cazul contribuabililor care nu își pot exercita dreptul de deducere asupra TVA 

aferent achiziției de bunuri și servicii achiziționate de la unități protejate, suma TVA este inclusă în 

valoarea bunurilor/serviciilor achiziționate. Astfel, în situația lor, valoarea produselor sau serviciilor 

achiziționate de la unități protejate în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat potrivit 

prevederilor art. 78 din Legea nr. 448/2006 ar trebui să reprezinte valoarea acestora inclusiv TVA. 

 

Solicitare 

 

În lumina celor descrise mai sus, vă rugăm să ne precizați dacă, în cazul contribuabililor care nu își 

pot exercita dreptul de deducere asupra TVA aferent achiziției de bunuri și servicii, suma TVA fiind 

inclusă în valoarea bunurilor/serviciilor achiziționate, valoarea produselor sau serviciilor 

achiziționate de la unități protejate în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat potrivit 

art. 78 din Legea nr. 448/2006 reprezintă valoarea acestora inclusiv TVA. 

  

 

În speranța unui răspuns cu celeritate vă mulțumim anticipat. 

 

Cu deosebită considerație, 

Dan Manolescu 

Președinte CCF 

  




