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OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE 
    CARE AU CEL PUŢIN  50 DE ANGAJAŢI,  

conform Legii 448/2006 
   începând cu 1 septembrie 2017 
 

 
 

Autoritătile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au 
cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un 
procent de cel putin 4% din numărul total de angajati.  
 

Începând cu 1 septembrie 2017, în cazul în care aceste entităti nu angajează 
persoane cu handicap în procentul menţionat, plătesc lunar către bugetul de stat  
o sumă reprezentând salariul de bază  minim brut pe tară garantat în plată 
înmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap, nemaiavând posibilitatea ca în contul acestei obligaţii să achizitioneze 
produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap 
angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă 
cu suma datorată la bugetul de stat. 

 
 
Declarare: 
 Această sumă se va declara lunar, la rândul 24 "Vărsăminte de la persoanele 

juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaratie 
privind  obligatiile de plată la bugetul de stat" şi se va plăti în contul unic. 

 
 

Baza legală: articol 78 alineatele (2) şi (3) din Legea 448/2006 astfel cum a fost modificată de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 60/2017, publicată în Monitorul Oficial 648 din 7 august 2017, 
Ordinul ANAF 587/2016. 

 
 

  Materialele informative elaborate de  Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul DGRFP 
Brasov sunt publicate pe pagina de internet a D.G.R.F.P Braşov şi pot fi vizualizate accesând link-ul  
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Brasov/asistenta_contribuabili/informatii_curente/informatii_privind_n

outati_legislative_bv, pentru informaţii suplimentare contribuabilii au la dispoziţia Call-center-ul ANAF 

la numărul de telefon: 031 403.91.60 sau Formularul de contact-secţiunea Asistenţă în domeniu fiscal, 
de pe site-ul www.anaf.ro. 
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