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DECIZIA NR. DGc______/_______2012 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

Persoana fizic� "X"                                                                                                                 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i 

sub nr. …/… 
 
 

 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� - Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2 din cadrul acelea�i 
institu�ii, cu adresa nr. … din …, înregistrat� la institu�ia noastr� sub nr. … 
din …, cu privire la contesta�ia formulat� de Persoana fizic� "X", cu sediul 
în …, str. … nr. …, bl. … sc. … et. … ap. … jud. Ia�i, având cod unic de 
înregistrare …, împotriva Deciziei de impunere nr. ... din ... privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din 
…. 
  Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i  reprezint�: 
  - S lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea  
     ad�ugat�. 
          Contesta�ia este semnat� de c�tre dl. D �i poart� amprenta 
�tampilei Persoanei fizice "X", în original.  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, având în vedere faptul c� actul administrativ fiscal contestat a fost 
comunicat petentei în data de … cu adresa nr. … din … aflat� în copie la 
dosarul cauzei, pe care reprezentantul acesteia a semnat de primire, iar 
contesta�ia a fost depus� în data de … la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i - Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Pa�cani, unde a fost înregistrat� sub nr. ….  
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul nr. … din … privind 
propunerea de solu�ionare a contesta�iei, semnat de conduc�torul organului 
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care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de Inspec�ie Fiscal� – 
Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2 din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin care se propune respingerea, ca 
nefondat�, a contesta�iei formulate de c�tre Persoana fizic� "X". 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
                I. Persoana fizic� "X", contest� Decizia de impunere nr. ... din 
… privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ... din …, motivând urm�toarele: 
  Vehiculul pentru care a fost utilizat combustibilul al c�rei tax� pe 
valoarea ad�ugat� a fost considerat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� 
nedeductibil�, este înregistrat ca mijloc fix pe firm�, este singurul vehicul în 
firm�, iar activitatea pe care o presteaz� presupune deplasarea atât la sediul 
beneficiarului, cât �i al furnizorului. 
  Consider� decizia de impunere ca fiind abuziv� deoarece 
deplasarea cu orice alte mijloace specifice, respectiv mijloace de transport în 
comun, tren, taxi, avion sau transport naval iese cu des�vâr�ire din discu�ie. 
  II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� - 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2, urmare a inspec�iei 
fiscale generale efectuate la Persoana fizic� "X" au încheiat Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. ... din ... în care privitor la taxa pe valoarea ad�ugat� au 
consemnat urm�toarele: 
  Perioada verificat�: 01.03.2006 - 31.12.2010. 
  În trimestrul III al anului 2008 a achizi�ionat în interes personal 
materiale de construc�ii pentru repara�ii la locuin�a de domiciliu în valoare de 
S lei. Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor achizi�ii, în sum� de S lei, 
a fost considerat� nedeductibil� fiscal, fiind stabilit� ca diferen�� 
suplimentar� de plat�. Pentru aceast� sum� au calculat dobânzi în sum� de 
S lei �i penalit��i de întârziere în sum� de S lei, pentru perioada 25.10.2008 
- 14.11.2011. 
  În perioada 01.05.2009 - 31.12.2010 petenta a înregistrat tax� 
pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� total� de S lei aferent� 
combustibililor achizi�iona�i, tax� pe care organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat-o nedeductibil� în baza art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stabilind-o ca diferen�� 
de plat�. Pentru aceast� diferen�� au calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere în sum� de S lei, respectiv de S lei, pentru perioada 25.07.2009 - 
14.11.2011.  
  Ca urmare, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din ..., 
au emis Decizia de impunere nr. ... din ... privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice 
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care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� 
de asociere prin care au stabilit în sarcina Persoanei fizice autorizat� "X" o 
diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de S lei, precum �i 
dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de S lei, respectiv de S lei.   
  III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile actelor normative în vigoare se re�in 
urm�toarele: 
  1. Privitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de S lei, 
dobânzi în sum� de S lei �i penalit��i de întârziere în sum� de S lei, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate 
pronun�a pe fond asupra acestui cap�t de cerere în condi�iile în care 
contesta�ia nu este motivat�. 
  În fapt, prin Decizia de impunere nr. ... din ... privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� petenta a 
utilizat la repararea locuin�ei de domiciliu materiale de construc�ii în valoare 
de S lei. Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor achizi�ii, în sum� de S 
lei, a fost considerat� nedeductibil� fiscal, fiind stabilit� ca diferen�� 
suplimentar� de plat�. 
  În contesta�ia formulat� petenta nu precizeaz� nici un motiv 
pentru care consider� c� aceast� sum� ar fi datorat�.  
  Cu adresa nr. …, confirmat� de primire de petent� în data de …, 
s-a solicitat contestatoarei s� precizeze clar motivele de fapt �i de drept 
pentru întreaga sum� contestat� sau s� o ajusteze pe aceasta în limita 
motivelor invocate, îns� în adresa de r�spuns a acesteia, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. …/…, aceasta 
nu aduce nici un argument pentru acest cap�t cerere. 
  În drept, art. 206 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
  "Forma �i con�inutul contesta�iei : 
  Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:  
  [...] 
  c) motivele de fapt �i de drept; 
  d) dovezile pe care se întemeiaz�;[...]" 
iar pct. 11.1. lit. b) din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de  
Administrare Fiscal� nr. 2.137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
  “Contesta�ia poate fi respins� ca : [...] 
  b)� nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii; [...]” 
  Având în vedere cele re�inute mai sus, faptul c� petenta nu aduce 
nici un argument cu privire la cuantumul debitului stabilit suplimentar de plat� 
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care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ie legal� prin 
care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, urmeaz� a se 
respinge ca nemotivat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
  2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 3S lei, 
dobânzile în sum� de S lei �i penalit��ile de întârziere în sum� de S lei, 
cauza supus� solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac� petenta are 
dreptul de deducere a acestei taxei aferente achizi�iilor de combustibil 
f�cute în perioada 01.05.2009 - 31.12.2010, în condi�iile în care 
autovehiculul de�inut de contestatoare nu se încadreaz� în categoriile 
de vehicule prev�zute expres de legiuitor pentru exercitarea dreptului 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
  În fapt, în perioada 01.05.2009 - 31.12.2010 petenta a 
înregistrat tax� pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� total� de S lei 
aferent� combustibililor achizi�iona�i, tax� pe care organele de inspec�ie 
fiscal� au considerat-o nedeductibil� în baza art. 145^1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stabilind-o ca diferen�� de plat�. Pentru aceast� diferen�� au calculat 
dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de S lei, respectiv de S lei, pentru 
perioada 25.07.2009 - 14.11.2011.  
  Vehiculul pentru care a fost utilizat combustibilul al c�rei tax� pe 
valoarea ad�ugat� a fost considerat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� 
nedeductibil�, este înregistrat ca mijloc fix pe firm�, este singurul vehicul în 
firm�, iar activitatea pe care o presteaz� presupune deplasarea atât la sediul 
beneficiarului, cât �i al furnizorului. 
  În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art. 145^1 alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, conform c�rora : 
  “ Art. 145^1 Limit�ri speciale ale dreptului de deducere 
  (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate 
exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim� 
autorizat� care s� nu dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 
scaune de pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, nu se deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor acestor vehicule �i nici taxa aferent� 
achizi�iilor de combustibil destinat utiliz�rii pentru vehiculele care au acelea�i 
caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosin�a persoanei impozabile, cu 
excep�ia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urm�toarele categorii :  
  a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie, repara�ii, paz� 
�i protec�ie, curierat, transport de personal la �i de la locul de desf��urare a 
activit��ii, precum �i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care 
de reportaj, vehiculele utilizate de agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare 
a for�ei de munc� ; 
  b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�, 
inclusiv pentru activitatea de taxi ; 
  c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat�, 
inclusiv pentru închirierea c�tre alte persoane, instruirea de c�tre �colile de 
�oferi, transmiterea folosin�ei în cadrul unui contract de leasing financiar sau 
opera�ional ;  
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  d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea 
revânz�rii." 
  Mai mult, pct. 45^1. din Normele metodologice date în aplicarea 
Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede urm�toarele: 
  "45^1. (1) În aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, 
termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
      a) vehiculele utilizate exclusiv pentru repara�ii �i/sau interven�ie 
reprezint� vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice 
specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea repar�rii bunurilor, 
precum �i cele utilizate pentru deplasarea în ac�iuni de interven�ie; 
      b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paz� �i protec�ie sunt 
vehiculele utilizate în vederea asigur�rii siguran�ei obiectivelor, bunurilor �i 
valorilor împotriva oric�ror ac�iuni ilicite care lezeaz� dreptul de proprietate, 
existen�a material� a acestora, precum �i protej�rii persoanelor împotriva 
oric�ror acte ostile care le pot periclita via�a, integritatea fizic� sau s�n�tatea, 
potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor �i protec�ia persoanelor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
      c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezint� 
vehiculele care servesc la primirea, transportul �i distribuirea scrisorilor, 
coletelor �i pachetelor; 
      d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezint� 
vehiculele rutiere special amenajate pentru a g�zdui tehnica specific� pentru 
înregistr�ri audio-video sau transmisii complexe video, audio �i/sau date prin 
unde hertziene sau medii optice, capabile s� efectueze produc�ii de 
televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau s� transmit� la 
distan�� prin tehnologii de radiofrecven�� (radiorelee, transmisii prin satelit) 
sau prin fibr� optic� semnalul unei produc�ii de televiziune sau de radio c�tre 
alte care de reportaj sau c�tre un telecentru sau un sediu central de 
radiodifuziune; 
      e) vehiculele destinate exclusiv utiliz�rii de agen�i de vânz�ri 
reprezint� vehiculele utilizate în cadrul activit��ii unei persoane impozabile de 
c�tre angaja�ii acesteia care se ocup� în principal cu prospectarea pie�ei, 
desf��urarea activit��ii de merchandising, negocierea condi�iilor de vânzare, 
derularea vânz�rii bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare �i 
monitorizarea clien�ilor. Se limiteaz� deductibilitatea taxei la cel mult un 
vehicul utilizat de fiecare agent de vânz�ri. În aceast� categorie se cuprind �i 
vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto; 
      f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la �i 
de la locul de desf��urare a activit��ii reprezint� vehiculele utilizate de 
angajator pentru transportul angaja�ilor în scopul desf��ur�rii activit��ii 
economice la �i de la re�edin�a acestora/locul convenit de comun acord la 
sediul angajatorului sau la �i de la sediul angajatorului la locul în care se 
desf��oar� efectiv activitatea sau la �i de la re�edin�a angaja�ilor/locul 
convenit de comun acord la locul de desf��urare a activit��ii, atunci când 
exist� dificult��i evidente de a g�si alte mijloace de transport �i exist� un 
acord colectiv între angajator �i angaja�i prin care angajatorul se oblig� s� 
asigure gratuit acest transport; 
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      g) vehiculele utilizate exclusiv de agen�i de recrutare a for�ei de 
munc� sunt vehiculele utilizate în cadrul activit��ii agen�iilor de plasare a 
for�ei de munc� de c�tre personalul care se ocup� în principal cu recrutarea 
�i plasarea for�ei de munc�. Se limiteaz� deductibilitatea taxei la cel mult un 
vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a for–ei de munc�. 
      (2) În sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin 
vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plat� se în�elege vehiculele 
care contribuie în mod esen�ial la prestarea direct� a serviciilor cu plat� �i 
f�r� de care serviciile nu pot fi efectuate." 
  Potrivit acestor prevederi legale, nu poate fi dedus� taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor de combustibil destinat utiliz�rii pentru 
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul 
rutier de persoane, cu o greutate maxim� autorizat� care s� nu dep��easc� 
3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând �i 
scaunul �oferului, aflate în proprietatea sau în folosin�a persoanei impozabile, 
cu excep�ia unor categorii de vehicule, prev�zute expres la articolul de lege 
sus citat. 
  Petenta sus�ine c� activitatea pe care o presteaz� presupune 
deplasarea atât la sediul beneficiarilor, cât �i la sediul furnizorilor, îns� nu 
precizeaz� în care din excep�iile prev�zute de lege consider� c� se 
încadreaz�.  
  În conformitate cu normele legale citate pentru ca petenta s� 
beneficieze de deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferente consumului 
de combustibil utilizat de autoturismul proprietatea Persoanei fizice "X", nu 
este suficient ca acesta s� fie utilizat în scopul realiz�rii veniturilor (condi�ie 
necomb�tut� de organele de control), vehiculul trebuind, pentru perioada 
01.05.2009 - 31.12.2010, s� îndeplineasc� cerin�ele impuse prin Ordonan�a 
de urgen�� a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetar� pe 
anul 2009 �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale, adic� s� fac� parte 
din categoria celor exclusiv folosite pentru activit��ile exceptate de lege. 
  Ori petenta nu precizeaz� clar în care categorie dintre cele 
exceptate se încadreaz� �i nici nu aduce în sus�inere documente 
doveditoare, de�i acestea i-au fost solicitate de c�tre organul de solu�ionare 
competent cu adresa nr. …/…. 
  Atât în contesta�ia ini�ial�, cât �i în adresa înregistrat� la institu�ia 
noastr� sub nr. … din …, petenta arat� c� activitatea pe care o desf��oar� 
presupune deplasarea sa, deplasare care nu se poate face decât cu 
autoturismul. 
  Referitor la aceast� motiva�ie a contestatoarei, organul de 
solu�ionare re�ine faptul c� cheltuielile de deplasare ale personalului cu 
ma�ina la locul de desf��urare a activit��ii se judec� potrivit Hot�rârii 
Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile �i obliga�iile personalului 
autorit��ilor �i institu�iilor publice pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� 
localitate, precum �i în cazul deplas�rii, în cadrul localit��ii, în interesul 
serviciului, �i se înregistreaz� pe baz� de documente justificative, respectiv 
ordine de deplasare - delega�ie cod 14-5-4, care trebuie s� con�in� un minim 
obligatoriu de informa�ii impuse de Ordinul ministrului economiei �i finan�elor 
nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, din care s� rezulte 
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explicit natura cheltuielilor de delegare �i deplasare - transport, diurn�, 
cazare. 
  Cum petenta nu a depus astfel de documente în sus�inere, 
organul de solu�ionare competent nu poate analiza necesitatea �i realitatea 
acestor cheltuieli �i implicit a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente. 
  Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� de Persoana fizic� "X", 
pentru acest cap�t de cerere. 
         Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i,  
 
 
                             DECIDE: 
 
          Art. 1 Respingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de 
Persoana fizic� autorizat� "X" pentru suma total� de S lei reprezentând: 
  - S lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea  
        ad�ugat�. 
  Art. 2 Respingerea, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente, a contesta�iei formulat� de Persoana fizic� autorizat� "X" 
pentru suma total� de S lei reprezentând: 
  - S lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
  - S lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea  
      ad�ugat�. 
                  Art. 3 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� - Biroul de Inspec�ie 
Fiscal� Persoane Fizice 2 din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
        În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor administrative de atac.    
  Împotriva prezentei decizii se poate formula ac�iune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Ia�i. 
  

 


