Legislatie unitati protejate si instructiuni contabile
Iata acum urmatoarele acte normative de functionare a unei interprinderi sociale tip unitate
protejata.
Legislatie unitati protejate autorizate.
Este vorba de urmatoatele legi:
1. Legea 448 / 2006 republicata
2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448
3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448
4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din
Legea nr. 448 / 2006
Pentru a va facilita parcurgerea textelor, va prezentam mai jos doar extrasele de lege care
fac referire la unitatile protejate:
1. Legea 448 / 2006 republicata:
Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor
profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap,
emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50
de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din
numărul total de angajaţi.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează
persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre
următoarele obligaţii:
- a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim
brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
- b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat,
în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).
2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:
Art. 43. - În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de
la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada
plăţii.
Art. 44. - Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:
- a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi
organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap
încadrate cu contract individual de muncă;
- b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice
sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin
30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448:
Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 va avea urmatorul cuprins: lit. "b) sa
achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap
angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma
datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a)."

Precizam ca aceasta aberanta ordonanta de urgenta produce efecte desi nici pana acum nu are
norme de aplicare!!!
4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din
Legea nr. 448 / 2006
Art. 1. - Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau
private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim
brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap,
sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat,
în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, se declară la poziţia 25 "Vărsăminte de
la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.
Art. 2. - (1) Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.
(2) Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă
rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus
săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se
lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi
salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici
cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus
săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare
precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.
(3) Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional
cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.
Art. 3. - Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un număr format din două zecimale, care se
va înmulţi cu 50% din salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în
luna pentru care se plăteşte.
Art. 4. - Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea
plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi
protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată
bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.
Art. 6. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi
protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată
bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de
stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată.
Art. 7. - În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana
invalidă gradul III.
Iata acum informatii si recomandari privind inregistrarea in contabilitate a colaborarii cu
unitatea noastra protejata:
Important
Veti declara cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de
stat“ urmatoarele:

1. suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50%
din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati
angajat persoane cu handicap;
2. suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu
handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate,
pe baza de parteneriat.
3. In cazul in care ati optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria
activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de
parteneriat, formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ se va
completa astfel:
 in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la
bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25
„Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“;
 in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei
datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la pozitia 25 „Varsaminte de la
persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ se declara diferenta
dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si
serviciilor achizitionate;
 in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei
datorate la bugetul de stat, pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru
persoanele cu handicap neincadrate“ nu se declara in luna de raportare, iar diferenta
de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.
Cum stabiliti numarul de salariati la care trebuie sa va raportati?
Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna il determinati ca medie aritmetica simpla
rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total
de zile calendaristice.
In efectivele zilnice veti include si:
1. zilele de repaus saptamanal;
2. zilele de sarbatori legale;
3. alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala vor fi luate in calcul efectivele de
salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de
munca a incetat in acea zi.
In efectivele zilnice nu vor fi inclusi:
1. salariatii aflati in concediu fara plata;
2. salariatii aflati in greva;
3. salariatii detasati la lucru in strainatate;
4. salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.
Important
Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu
timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
Procentul de 4% aplicat asupra numarului mediu de salariati astfel calculat va fi un numar format
din doua zecimale pe care il veti inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara.

Se pot combina obligatiile alternative?
Puteti achizitiona produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea platii doar a
sumei neacoperite.
In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de
parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, veti datora bugetului de stat
diferenta de suma.
In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de
parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu
datorati nicio suma bugetului de stat.
Diferenta in plus o veti reporta in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.
Concluzie
Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50%
din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati
angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat
pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau
servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veti declara Fiscului cu ajutorul
formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ la pozitia 25
„Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“.
Acte normative aplicabile:
Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale
pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008
Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru
modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
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