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    DECIZIA NR. 115 
din 27.10.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
Persoana fizic� autorizat� ..... din localitatea ....., jude�ul ....., înregistrat� la 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 
08.10.2009  

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 

sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. ..... din 07.10.2009, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. 
.....din 08.10.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de Persoana fizic� 
autorizat� ..... din localitatea ....., .., jude�ul ...... 

Persoana fizic� autorizat� ..... contest� Decizia de impunere 
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual 
�i/sau într-o form� de asociere nr. ..... din 31.08.2009, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 31.08.2009 de c�tre Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....., 
privind suma de ..... lei, reprezentând: 
               -    ..... lei impozit pe venit; 
               -    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 
205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. Persoana fizic� autorizat� ..... prin contesta�ia formulat� 
precizeaz� c� în mod eronat organele de control au încadrat veniturile ca 
derivând din activit��i independente ale persoanei fizice autorizate ....., întrucât 
bunul a fost închiriat de persoana fizic� neautorizat� ....., coproprietar� a 
bunului, împreun� cu so�ul, ......  

Contestatoarea precizeaz� c� �i-a declarat sediul la aceea�i 
adres�, în baza unui contract de comodat, dar organul de inspec�ie fiscal� nu i-a 
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indicat textul de lege care i-ar interzice ca, în calitate de coproprietar al bunului, 
s� îl închirieze concomitent la alt� persoan�. 

De asemenea, precizeaz� c� închirierea imobilului c�tre S.C. 
.....S.R.L. s-a f�cut în calitate de persoan� fizic� neautorizat�, în virtutea 
dreptului s�u de proprietate al imobilului �i nu în calitate de comodatar – 
persoan� fizic� autorizat�.  

Totodat�, precizeaz� c� dispozi�iile art. 1560 – 1575 �i 1410 – 
1453 ale Codului civil, care constituie dreptul comun în materia contractelor de 
comodat �i loca�iune, nu con�ine nicio interdic�ie în acest sens.  

Contestatoarea precizeaz� c� închirierea imobilului nici nu o 
putea face în calitate de persoan� fizic� autorizat� – comodatar, întrucât 
comodatul este un împrumut de folosin�� prin natura lui, care nu transmite de la 
proprietar la comodatar �i dreptul de a închiria mai departe bunul, ci numai pe 
acela de „a se servi de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia” (art. 1560 C. civ.).  

De asemenea, precizeaz� c� din dorin�a de a respecta legea, �i-a 
creat o situa�ie dezavantajoas�, în sensul c� nu a înregistrat ca persoan� fizic� 
autorizat� mai multe cheltuieli efectuate pentru activitatea independent�, cum ar 
fi: primele de asigurare pentru imobilul a c�rei folosin�� a cedat-o, cheltuielile 
cu amortizarea bunurilor achizi�ionate, cu impozitele �i taxele, contravaloarea 
energiei electrice consumate, cheltuieli cu sp�latul �i c�lcatul lenjeriei, cheltuieli 
cu vidanjarea etc.. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit 

stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. ..... din 31.08.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ..... din 31.08.2009 de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....., organele de 
control au stabilit c� Persoana fizic� autorizat� ..... datoreaz� bugetului de 
stat un impozit pe venit de .....  lei �i major�ri de întârziere aferente de .....lei.  

În urma verific�rii impozitului pe venit pentru anul 2006, 
organele de control au constatat c� PFA ....., prin Contractul de împrumut de 
folosin�� – comodat din data de 28.02.2005, încheiat cu ..... �i ....., înregistrat la 
AFP ..... sub nr. ..... din 22.11.2006, prime�te sub form� de împrumut un imobil 
pe o perioad� nedeterminat�, pentru desf��urarea activit��ii autorizate.  

Prin Contractul de închiriere nr. ..... din 20.10.2006, persoanele 
fizice neautorizate ..... �i ....., închiriaz� imobilul aflat în folosin�a PFA ..... 
societ��ii .....S.R.L. ....., începând cu data de 20.10.2006. 

Organele de control au constatat c� toate veniturile realizate din 
închirieri începând cu data de 20.10.2006 sunt declarate ca venituri din cedarea 
folosin�ei bunurilor realizate de persoanele fizice neautorizate �i nu au fost 
trecute în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i al PFA ......  

În urma verific�rii s-a procedat la recalcularea impozitului pe 
venit, stabilind un impozit pe venit suplimentar de ..... lei, aferent unui venit 
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suplimentar de .....lei, rezultat ca urmare a aplic�rii nelegale a deducerii în cot� 
de 25% asupra venitului brut.  

Pentru neplata în termen a impozitului pe venit în sum� de ..... lei 
s-au calculat major�ri de întârziere de ..... lei.  

 
   În urma verific�rii impozitului pe venit pentru anul 2007, 

organele de control au constatat c� PFA ....., prin Contractul de împrumut de 
folosin�� – comodat din data de 28.02.2005, încheiat cu ..... �i ....., înregistrat la 
AFP ..... sub nr. ..... din 22.11.2006, prime�te sub form� de împrumut un imobil 
pe o perioad� nedeterminat�, pentru desf��urarea activit��ii autorizate. 

Prin Contractele de închiriere nr. ..... din 20.10.2006 �i nr. .....din 
20.06.2007, persoanele fizice neautorizate ..... �i ..... închiriaz� imobilul aflat în 
folosin�a PFA ..... societ��ii .....S.R.L. ....., începând cu data de 01.01.2007. 

În urma verific�rii s-a constatat c� toate veniturile realizate din 
închirieri începând cu data de 20.10.2006 sunt declarate ca venituri din cedarea 
folosin�ei bunurilor realizate de persoanele fizice neautorizate �i nu au fost 
trecute în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i al PFA ......  

Organele de control au procedat la recalcularea impozitului pe 
venit, stabilind un impozit pe venit suplimentar de .....lei, aferent unui venit 
suplimentar de .....lei, rezultat ca urmare a aplic�rii nelegale a deducerii în cot� 
de 25% asupra venitului brut.  

Pentru neplata în termen a impozitului pe venit în sum� de .....lei 
s-au calculat major�ri de întârziere de ..... lei.  

 
În urma verific�rii impozitului pe venit pentru anul 2008, 

organele de control au constatat c� PFA ....., prin Contractul de împrumut de 
folosin�� – comodat din data de 28.02.2005, încheiat cu ..... �i ....., înregistrat la 
AFP ..... sub nr. ..... din 22.11.2006, prime�te sub form� de împrumut un imobil 
pe o perioad� nedeterminat�, pentru desf��urarea activit��ii autorizate. 

Prin Contractele de închiriere nr. .....din 20.06.2007 �i nr. ..... din 
25.06.2008, persoanele fizice neautorizate ..... �i ..... închiriaz� imobilul aflat în 
folosin�a PFA ..... societ��ii .....S.R.L. ...... 

În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� toate veniturile 
realizate din închirieri începând cu data de 01.01.2008 sunt declarate ca venituri 
din cedarea folosin�ei bunurilor realizate de persoanele fizice neautorizate �i c� 
nu au fost trecute în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i al PFA ...... 

Organele de control au procedat la recalcularea impozitului pe 
venit, stabilind un impozit pe venit suplimentar de ..... lei, aferent unui venit 
suplimentar de ..... lei, rezultat ca urmare a aplic�rii nelegale a deducerii în cot� 
de 25% asupra venitului brut.  

                                                                            
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
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normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ..... lei �i major�rile 

de întârziere aferente de .....lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e dac� Persoana fizic� autorizat� 
..... avea obliga�ia înregistr�rii veniturilor din închirieri, în condi�iile în 
care organele de control nu au analizat dac� veniturile respective se 
încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i independente sau în 
categoria veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor. 

 
În fapt, organele de control au constatat c� PFA ....., prin 

Contractul de împrumut de folosin�� – comodat din data de 28.02.2005, încheiat 
cu ..... �i ....., înregistrat la AFP ..... sub nr. ..... din 22.11.2006, prime�te sub 
form� de împrumut un imobil pe o perioad� nedeterminat�, pentru desf��urarea 
activit��ii autorizate.  

PFA ..... are ca obiect principal de activitate „alte mijloace de 
cazare”. 

Organele de control au constatat c� în perioada 2006 – 2008, prin 
Contractele de închiriere nr. ..... din 20.10.2006, nr. .....din 20.06.2007 �i nr. ..... 
din 25.06.2008, persoanele fizice neautorizate ..... �i ..... închiriaz� imobilul aflat 
în folosin�a PFA ..... societ��ii .....S.R.L. ....., începând cu data de 20.10.2006. 

Organele de control au constatat c� toate veniturile realizate din 
închirieri, începând cu data de 20.10.2006, au fost declarate ca venituri din 
cedarea folosin�ei bunurilor realizate de persoanele fizice neautorizate �i nu au 
fost trecute în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i al PFA ......  

Prin actele de control s-a stabilit c� în perioada 2006 – 2008 PFA 
..... nu a înregistrat veniturile în sum� total� de ..... lei, rezultate ca urmare a 
aplic�rii ilegale a deducerii în cot� de 25% asupra venitului brut,  din care .....lei 
în anul 2006, .....lei în anul 2007 �i de ..... lei în anul 2008. 

În urma verific�rii s-a procedat la recalcularea impozitului pe 
venit, stabilindu-se un impozit suplimentar de ..... lei �i major�ri de întârziere 
aferente de .....lei, din care pentru anul 2006 în sum� de ..... lei �i major�ri de 
întârziere aferente de ..... lei, pentru anul 2007 în sum� de .....lei �i major�ri de 
întârziere aferente de ..... lei �i pentru anul 2008 în sum� de ..... lei.  

În drept, potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  

„Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 

prevederilor prezentului titlu, sunt urm�toarele: 
a) venituri din activit��i independente, definite conform art. 

46;  
b) venituri din salarii, definite conform art. 55; 
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c) venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, definite conform 
art. 61;” 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, la punctele 1 �i 2, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prev�d urm�toarele: 

„1. Veniturile din activit��i independente, inclusiv veniturile 
realizate de persoanele fizice în cadrul unor asocieri f�r� personalitate 
juridic�, din cedarea folosin�ei bunurilor, precum �i veniturile din activit��i 
agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe 
venitul net anual impozabil, corespunz�tor fiec�rei surse de venit, 
impozitul fiind final. 

2. Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun 
impozit�rii, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de 
venituri, impozitul fiind final.” 

Se re�ine c� determinarea impozitului, atât pentru veniturile din 
activit��i independente, cât �i pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, 
se face pe venitul net anual impozabil, corespunz�tor fiec�rei surse de venit, 
impozitul fiind final. 

 
Veniturile din activit��i independente sunt definite la art. 46 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�: 
„Definirea veniturilor din activit��i independente 
(1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile 

comerciale, veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de 
proprietate intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere, inclusiv din activit��i adiacente. 

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte 
de comer� ale contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele 
prev�zute la alin. (3), precum �i din practicarea unei meserii.” 

Referitor la aplicarea acestui articol, punctul 18 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 

„18. Se supun impozitului pe veniturile din activit��i 
independente persoanele fizice care realizeaz� aceste venituri în mod 
individual sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în 
vederea desf��ur�rii de activit��i în scopul ob�inerii de venit, asociere care 
se realizeaz� potrivit dispozi�iilor legale �i care nu d� na�tere unei persoane 
juridice.” 

De ademenea, la art. 48 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, se prevede c�: 

„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 
activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
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(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 

(2) Venitul brut cuprinde: 
 a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în 

natur� din desf��urarea activit��ii; 
b) veniturile sub form� de dobânzi din crean�e comerciale 

sau din alte crean�e utilizate în leg�tur� cu o activitate independent�; 
c) câ�tigurile din transferul activelor din patrimoniul 

afacerii, utilizate într-o activitate independent�, inclusiv contravaloarea 
bunurilor r�mase dup� încetarea definitiv� a activit��ii; […].” 

Referitor la aplicarea acestui articol, punctul 36 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 

„36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani �i în 
natur�, cum sunt: venituri din vânzarea de produse �i de m�rfuri, venituri 
din prestarea de servicii �i executarea de lucr�ri, venituri din vânzarea sau 
închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii �i orice alte venituri ob�inute 
din exercitarea activit��ii, precum �i veniturile din dobânzile primite de la 
b�nci pentru disponibilit��ile b�ne�ti aferente afacerii, din alte activit��i 
adiacente �i altele asemenea.” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� venitul net din 
activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile 
aferente realiz�rii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în 
partid� simpl�, �i c� în venitul brut se includ toate veniturile, inclusiv veniturile 
din  închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii �i orice alte venituri ob�inute 
din exercitarea activit��ii.  

În ceea ce prive�te veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, 
acestea sunt definite la art. 61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 

„Veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor sunt veniturile, 
în bani �i/sau în natur�, provenind din cedarea folosin�ei bunurilor mobile 
�i imobile, ob�inute de c�tre proprietar, uzufructuar sau alt de�in�tor legal, 
altele decât veniturile din activit��i independente.” 

Referitor la aplicarea acestui articol, punctele 133 �i 134 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 

„133. În aceast� categorie de venit se cuprind veniturile din 
închirieri �i subînchirieri de bunuri mobile �i imobile, precum �i veniturile 
din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. 
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134. Veniturile ob�inute din închirieri �i subînchirieri de 
bunuri imobile sunt cele din cedarea folosin�ei locuin�ei, caselor de vacan��, 
garajelor, terenurilor �i altele asemenea, a c�ror folosin�� este cedat� în 
baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare �i altele 
asemenea, inclusiv a unor p�r�i din acestea, utilizate în scop de reclam�, 
afi�aj �i publicitate.” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� veniturile din cedarea 
folosin�ei bunurilor sunt veniturile provenind din cedarea folosin�ei bunurilor 
mobile �i imobile, ob�inute de c�tre proprietar, uzufructuar sau alt de�in�tor 
legal, altele decât veniturile din activit��i independente. 

Totodat�, se re�ine c� veniturile ob�inute din închirieri �i 
subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosin�ei locuin�ei, caselor 
de vacan��, garajelor, terenurilor �i altele asemenea, a c�ror folosin�� este cedat� 
în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare �i altele 
asemenea. 

Din textele de lege men�ionate rezult� c� la venituri din 
activit��i independente se includ �i veniturile din  închirierea bunurilor din 
patrimoniul afacerii �i orice alte venituri ob�inute din exercitarea activit��ii. 

Totodat�, se re�ine c� la venituri din cedarea folosin�ei 
bunurilor se includ veniturile provenind din cedarea folosin�ei bunurilor mobile 
�i imobile, ob�inute de c�tre proprietar, uzufructuar sau alt de�in�tor legal, altele 
decât veniturile din activit��i independente, respectiv veniturile ob�inute din 
închirieri �i subînchirieri de bunuri imobile a c�ror folosin�� este cedat� în baza 
unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare �i altele asemenea. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� 
PFA ..... a realizat venituri din închirieri, care nu au fost trecute în registrul 
jurnal de încas�ri �i pl��i, f�r� s� analizeze dac� veniturile respective se 
încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i independente sau în categoria 
veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor. 

De asemenea, cu toate c� prin actul de control se precizeaz� c� 
prin Contractele de închiriere nr. ..... din 20.10.2006, nr. .....din 20.06.2007 �i nr. 
..... din 25.06.2008, persoanele fizice neautorizate ..... �i ..... închiriaz� imobilul 
societ��ii .....S.R.L. ....., organele de inspec�ie stabilesc c� PFA ..... avea 
obliga�ia înregistr�rii veniturilor din închirieri. 

Totodat�, prin actele de control s-a stabilit c� în perioada 2006 – 
2008 PFA ..... nu a înregistrat veniturile realizate din închirieri în sum� total� de 
..... lei, rezultate ca urmare a aplic�rii în mod ilegal a deducerii în cot� de 25% 
asupra venitului brut, din care .....lei în anul 2006, .....lei în anul 2007 �i de ..... 
lei în anul 2008, f�r� s� rezulte din actul administrativ atacat modul în care au 
fost determinate veniturile considerate ca fiind neînregistrate, precum �i 
considerentele care au dus la concluzia c� PFA ..... a aplicat ilegal deducerea în 
cot� de 25% asupra venitului brut. 



 
8 

Rezult� c� organele de control, în contradic�ie cu constatarea c�  
PFA ..... nu a înregistrat veniturile realizate din închirieri, consider� c� aceasta 
în mod ilegal a aplicat deducerea în cot� de 25% asupra venitului brut. 

A�a dup� cum rezult� din textele de lege men�ionate, în situa�ia 
în care veniturile din închiriere sunt aferente bunurilor din patrimoniul afacerii 
persoanei fizice autorizate, aceste venituri se includ la veniturile din activit��i 
independente ale acesteia. 

În condi�iile în care veniturile din închirieri sunt de natura 
veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, contribuabili sunt cei care ob�in 
astfel de venituri, conform art. 61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În situa�ia în care veniturile sunt realizate de contribuabili care 
ob�in venituri din cedarea folosin�ei bunurilor din patrimoniul personal, sunt 
aplicabile prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 

„(2) Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se stabile�te 
prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea 
cotei de 25% asupra venitului brut.” 

Totodat�, potrivit art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  

„Stabilirea �i plata impozitului pe venitul net anual 
impozabil 

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câ�tigul net 
anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza declara�iei privind 
venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual 
impozabil/câ�tigul net anual din anul fiscal respectiv, cu excep�ia 
prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a).” 

 
Fa�� de prevederile legale men�ionate �i având în vedere c� 

organele de control nu au analizat dac�  veniturile din închirieri se încadreaz� în 
categoria veniturilor din activit��i independente sau în categoria veniturilor din 
cedarea folosin�ei bunurilor, se va desfiin�a Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau 
într-o form� de asociere nr. ..... din 31.08.2009, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ..... din 31.08.2009 de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....., pentru 
impozit pe venit în sum� de  ..... lei �i pentru major�rile de întârziere aferente în 
sum� de ..... lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la 
punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
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În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii 
asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul art. 41, 46, 48 alin. 

(1) �i 61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, punctele 1, 2, 18, 36, 133 �i 134 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, coroborate cu art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 

                                    D E C I D E : 
 
- Desfiin�area Deciziei de impunere privind impozitul pe venit 

stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. ..... din 31.08.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
..... din 31.08.2009 de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....., privind suma de ..... lei, 
reprezentând: 
               -    ..... lei impozit pe venit; 
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               -    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit, 
urmând ca printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la 
comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, 
strict pentru aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, având 
în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru 
care s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a 
emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
              
 


