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076210NT 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscala, prin adresa nr. ../24.06.2010 înregistrat� la directie sub nr. ../25.06.2010, cu 
privire la contesta�ia formulata de P.F.A. DD. 
 Contestatia, inregistrat� la Activitatea de Inspectie Fiscala sub nr. ../11.06.2010, a 
fost formulata impotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar 
de plata de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../12.05.2010 �i are ca obiect suma de aa lei, reprezentând: 

• .. lei – impozit pe venit; 
• .. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 

 Constatând ca in spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) si alin.(2), art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice este competent� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat� de P.F.A. DD. 

 
 I. Petentul formuleaz� contestatie împotriva Deciziei de impunere nr. 
../12.05.2010, emise de Activitatea de Inspec�ie Fiscala, ar�tând urm�toarele: 
 Contest� impozitul pe venit în sum� de bb lei �i major�rile de întârziere aferente în 
sum� de cc lei, obliga�ii de plat� ce provin din diminuarea eronat� de c�tre organele de 
control în perioada 2007 – 2009 a veniturilor cu sumele încasate cu titlu de finan�are 
nerambursabil� de la Consiliul Jude�ean pentru sus�inerea derul�rii anumitor proiecte �i 
din diminuarea propor�ional� a cheltuielilor aferente. 
 Nu este de acord cu diminuarea veniturilor �i a cheltuielilor înregistrate în perioada 
2007 – 2009 întrucât, în mod eronat, organele de inspec�ie au considerat sumele încasate 
din contractele de finan�are nerambursabil� ca fiind venituri neimpozabile iar cheltuielile 
aferente acestora ca fiind nedeductibile fiscal. 
 Petentul î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile art. 48 alin.(3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i anexeaz� în 
sus�inere contractele de finan�are nerambursabil� încheiate pentru perioada 2007 – 2009. 
 În concluzie, persoana contestatar� solicit� admiterea contesta�iei �i anularea în 
parte a actului atacat „numai în ceea ce prive�te suma de aa lei.” 
 
 II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal� a emis în data de 12.05.2010 pentru P.F.A. DD 
Decizia de impunere nr. .. privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de 
inspec�ia fiscala pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente într-
o form� de asociere, potrivit c�reia persoana fizic� datoreaz�, pentru perioada 2007 – 
2009, o diferen�� de impozit pe venit în sum� total� de … lei �i major�ri de întârziere 
aferente în sum� total� de … lei. 
 La punctul 4 „Date privind crean�a fiscal� - Rezultatele inspec�iei fiscale privind 
impozitul pe venit” se men�ioneaz� urm�toarele: 
 Anul verificat: 2007 
 „Motivul de fapt” - diferen�a de venit net în sum� total� de … lei fa�� de venitul net 
declarat, s-a determinat la control ca urmare a influen�ei veniturilor �i cheltuielilor declarate 
dup� cum urmeaz�: 
• venitul brut declarat a fost diminuat  cu suma de (-)…. lei, din care: 
1. (-)… lei reprezint� încasari din finantare nerambursabil� primit� de la Consiliul Judetean 
in baza  Contractului de finantare nerambursabil�, destinat� efectuarii de cheltuieli 
conform clauzelor contractuale, sum� evidentiat� la venituri; 
2. (-).. lei reprezint� aport personal în cota de 10% la Contractul de finantare 
nerambursabil�- suma evidentiat� la venituri; 
3. cheltuielile au fost diminuate cu suma de (-).. lei, primit� de la Consiliul Judetean din 
fonduri nerambursabile si utilizat� pentru realizarea albumului, proiect realizat cu sprijinul 
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Consiliul Jude�ean intitulat « …….?». Chelteltuiala a fost considerata nedeductibila 
întrucât din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente 
realizarii venitului.  
• Pentru venitul net stabilit în plus în sum� de … lei la control s-a stabilit impozit în 
sum� de dd lei �i accesorii aferente în suma de cc lei. 
 „Temeiul de drept” acte normative: 
1. Prevederi legale nerespectate: art. 48 alin.(3) lit b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile si complet�rile ulterioare; punctul 36 liniu�a 2 din H.G. nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; lit.G pct.48 liniuta 2 din O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de 
c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ; 

2. Prevederi legale: art.48 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 36 liniuta 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.G pct.48 liniuta 1 din O.M.F.P. 
nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea 
eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003; 
3. Prevederi legale: art.48 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 37 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.F pct.43 lit.a) din O.M.F.P. 
nr.1040/2004. 

Anul verificat: 2008 
„Motivul de fapt” - diferen�a de venit net în sum� total� de … lei fa�� de venitul net 

declarat, s-a determinat la control ca urmare a influen�ei veniturilor �i cheltuielilor declarate 
dup� cum urmeaz�: 
• venitul brut declarat a fost diminuat  cu suma de (-) lei, din care: 
4. (-).. lei reprezint� încas�ri din finantare nerambursabil� primit� de la Consiliul Judetean  
în baza a dou� contracte de finantare nerambursabil�, nr. ../23.05.2008 �i nr. 
../23.05.2008, sum� evidentiat� la venituri; 
5. (-).. lei reprezint� aport personal în cota de 10% la cele dou� contracte de finantare 
nerambursabil�- suma evidentiat� la venituri; 
•  cheltuielile au fost diminuate cu suma de (-).. lei, din care: 
6. (-).. lei sunt cheltuieli nedeductibile fiscal ce reprezinta plata taxa doctorat - chitanta 
nr…/23.06.2008; 
7. (-)… lei sunt cheltuieli nedeductibile fiscal ce reprezinta plat� cu op. ../29.10.2008 – 
lipsa document jusficativ( factura); 
8. (-).. lei sum� ce reprezint� sume primite cu destina�ie efectuare cheltuieli aferente 
contractelor de finantare nerambursabil� încheiate cu Consiliul Judetean «din venitul brut 
realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului». 
• Pentru venitul net stabilit în plus în sum� de … lei la control s-a stabilit impozit în 
sum� de .. lei �i accesorii aferente în suma de .. lei. 
 „Temeiul de drept” acte normative: 
4. Prevederi legale nerespectate: art. 48 alin.(3) lit b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile si complet�rile ulterioare; punctul 36 liniu�a 2 din H.G. nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; lit.G pct.48 liniuta 2 din O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de 
c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ; 
5. Prevederi legale: art.48 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 36 liniuta 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru 
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.G pct.48 liniuta 1 din 
O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i 
conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003l; 
6. Prevederi legale: art.48 alin.(7) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 37 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.F pct.43 lit.a) din O.M.F.P. 
nr.1040/2004; 
7. Prevederi legale: art.48 alin.(7) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 37 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.F pct.43 lit.a) din O.M.F.P. 
nr.1040/2004; 
8. Prevederi legale: art.48 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 37 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; lit.F pct.43 lit.a) din O.M.F.P. 
nr.1040/2004. 

Anul verificat: 2009 
 „Motivul de fapt” – cheltuielile au fost diminuate cu suma de (-).. lei, din care: 

9. (+).. lei reprezint� diferen�� de cheltuieli deductibile stabilite la control ca urmare a 
regulariz�rii amortiz�rii; 
10. (-).. lei reprezint� cheltuieli nedeductibile fiscal declarate f�r� documente 
justificative. 
 „Temeiul de drept” acte normative: 
9. Prevederi legale nerespectate: art.48 alin.(4) lit. c) �i art.24 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; lit.F pct.43 lit.c) 
din O.M.F.P. nr.1040/2004; 
10. Prevederi legale nerespectate: art.48 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; pct. 37 lit.b) din H.G. nr.44/2004; lit.F 
pct.43 lit.a) din O.M.F.P. nr.1040/2004. 
• Pentru venitul net stabilit în plus în sum� de .. lei la control s-a stabilit impozit în 
sum� de … lei. 

Accesorii - O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� – art. 
119 �i art. 120. 
• Decizia de impunere nr. ../12.05.2010 are ca anex� Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ../12.05.2010 în care se precizeaz� urm�toarele: 
 Capitolul II „Date de identificare a contribuabilului”: 
- Denumire contribuabil – P.F. DD 
- Cod de identificare fiscal�: - pentru venituri proprii – CNP – 1234; 
                                            - pentru activitatea economic� - 112233. 
- Sediul profesional – ………. 
- Forma juridic� a contribuabilului:  
     - P.F. DD 
     - Nr. Registrul comer�ului – …. 
   - CAEN – activitate principal� – 9231 – crea�ie �i interpretare artistic� �i literar�. 
- Persoana care r�spunde de organizarea �i conducerea eviden�ei contabile: DD. 
 Capitolul III „Constat�ri privind impozitul pe venit”: 
 Perioada supus� controlului: 01.08.2007 – 31.12.2009. 
 Principala surs� generatoare de venit în perioada verificat� o reprezint� încas�ri din 
activitatea autorizat� – pictura. 

Anul fiscal 2007 
 Cu ocazia inspec�iei fiscale s-a stabilit o diferen�� de venit net în sum� de … lei 
pentru care contribuabilul datoreaz� o diferen�� de impozit pe venit în sum� de dd lei. 
Pentru neplata la termen a impozitului în sum� de dd lei s-au stabilit accesorii în sum� de 
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cc lei, conform art. 119 �i art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� (anexa nr. 4). 
 Anul fiscal 2008 
 Cu ocazia inspec�iei fiscale s-a stabilit o diferen�� de venit net în sum� de .. lei 
pentru care contribuabilul datoreaz� o diferen�� de impozit pe venit în sum� de .. lei. 
Pentru neplata la termen a impozitului în sum� de .. lei s-au stabilit accesorii în sum� de .. 
lei, conform art. 119 �i art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� (anexa nr. 4). 
 Anul fiscal 2009 
 Cu ocazia inspec�iei fiscale s-a stabilit o diferen�� de venit net în sum� de ..lei 
pentru care contribuabilul datoreaz� o diferen�� de impozit pe venit în sum� de … lei. 
  
 III. Luând în considerare cele prezentate de persoana contestatar�, constat�rile 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
vigoare pe perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 
 
 Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice este 
învestit� s� se pronun�e dac� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal în 
sarcina P.F.A. DD diferen�a de impozit pe venit în sum� de bb lei �i major�rile de 
întârziere aferente în sum� de cc lei. 
 În fapt,  
• Domnul DD, având CNP 1234 �i domiciliul……., a încheiat, în calitate de beneficiar, 
cu Consiliul Jude�en, în calitate de finan�ator, patru contracte de finan�are nerambursabil�, 
dup� cum urmeaz�: 
1. Contractul nr. ../26.09.2007 de finan�are nerambursabil� a proiectului «……!». 
Potrivit celor înscrise în acesta contractul a fost încheiat în baza Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de 
interes general �i are ca termen de finalizare a proiectului data de 15.11.2007. Valoarea 
contractului este de … lei, reprezentând suma total� alocat� proiectului de c�tre Consiliul 
Jude�ean, adic� 90% din valoarea proiectului. Se mai precizeaz� �i faptul c� suma r�mas� 
necheltuit� la sfâr�itul proiectului va fi restituit� de c�tre beneficiar finan�atorului. 
2. Contractul nr. …/23.05.2008 de finan�are nerambursabil� a proiectului «…….». 
Potrivit celor înscrise în acesta contractul a fost încheiat în baza Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de 
interes general �i are ca termen de finalizare a proiectului data de 15.11.2008. Valoarea 
contractului este de .. lei, reprezentând suma total� alocat� proiectului de c�tre Consiliul 
Jude�ean Neam�, adic� 90% din valoarea proiectului. Se mai precizeaz� �i faptul c� suma 
r�mas� necheltuit� la sfâr�itul proiectului va fi restituit� de c�tre beneficiar finan�atorului. 
3. Contractul nr. …/23.05.2008 de finan�are nerambursabil� a proiectului «…..». 
Potrivit celor înscrise în acesta contractul a fost încheiat în baza Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de 
interes general �i are ca termen de finalizare a proiectului data de 15.11.2008. Valoarea 
contractului este de … lei, reprezentând suma total� alocat� proiectului de c�tre Consiliul 
Jude�ean, adic� 90% din valoarea proiectului. Se mai precizeaz� �i faptul c� suma r�mas� 
necheltuit� la sfâr�itul proiectului va fi restituit� de c�tre beneficiar finan�atorului. 
4. Contractul nr. …/15.07.2009 de finan�are nerambursabil� a proiectului «…..». 
Potrivit celor înscrise în acesta contractul a fost încheiat în baza Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit��i nonprofit de 
interes general �i are ca termen de finalizare a proiectului data de 30.10.2009. Valoarea 
contractului este de …. lei, reprezentând suma total� alocat� proiectului de c�tre Consiliul 
Jude�ean, adic� 90% din valoarea proiectului. Contribu�ia beneficiarului este de … lei. Se 
mai precizeaz� �i faptul c� suma r�mas� necheltuit� la sfâr�itul proiectului va fi restituit� 
de c�tre beneficiar finan�atorului. 
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• Organele de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de impunere nr. ../12.05.2010 emis� 
pentru P.F.A. DD– CUI - 112233, au stabilit urm�toarele: 

Pentru anul 2007 
 S-a determinat o diferen�� de venit net total� în sum� de … lei cu un impozit pe 
venit aferent în sum� de dd lei, ca urmare a: 
- diminu�rii venitului declarat cu suma de … lei reprezentând sumele primite de la 
Consiliul Jude�ean … în derularea contractului de finan�are nerambursabil�; 
- diminu�rii venitului declarat cu suma de … lei reprezentând aportul personal al 
domnului DD la contractul de finan�are nerambursabil�; 
- diminuarii cheltuielilor cu suma de … lei reprezentând cheltuieli efectuate în cadrul 
derul�rii contractului de finan�are nerambursabil�. 

Pentru impozitul pe venit în sum� de dd lei au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� de cc lei. 

Pentru anul 2008 
S-a determinat o diferen�� de venit net total� în sum� de … lei cu un impozit pe venit 
aferent în sum� de .. lei, ca urmare a: 
- diminu�rii venitului declarat cu suma de … lei reprezentând sumele primite de la 
Consiliul Jude�ean .. în derularea contractului de finan�are nerambursabil�; 
- diminuarii venitului declarat cu suma de .. lei reprezentând aportul personal al 
domnului DD la contractul de finan�are nerambursabil�; 
- diminu�rii cheltuielilor cu suma de …lei reprezentând cheltuieli efectuate în cadrul 
derul�rii contractului de finan�are nerambursabil�; 
- diminu�rii cheltuielilor cu suma de … lei reprezentând plat� tax� doctorat; 
- diminu�rii cheltuielilor cu suma de ..lei reprezentând plat� cu o.p. nr. ../29.10.2008 – 
lips� document. 

Pentru impozitul pe venit în sum� de .. lei au fost calculate major�ri de întârziere în 
sum� de .. lei. 

Pentru anul 2009 
S-a determinat o diferen�� de venit net total� în sum� de .. lei cu un impozit pe venit 

aferent în sum� de .. lei, ca urmare a: 
- diminu�rii cheltuielilor cu suma de .. lei – cheltuieli declarate f�r� documente 
justificative; 
- major�rii cheltuielilor cu suma de .. lei reprezentând cheltuieli cu amortizarea 
neînregistrate de contribuabil. 
• Petentul atac� par�ial Decizia de impunere nr. ../12.05.2010, contestând impozitul 
pe venit în sum� de .. lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de cc lei, obliga�ii de 
plat� ce provin din diminuarea eronat� de c�tre organele de control în perioada 2007 – 
2009 a veniturilor cu sumele încasate cu titlu de finan�are nerambursabil� de la Consiliul 
Jude�ean pentru sus�inerea derul�rii anumitor proiecte �i din diminuarea propor�ional� a 
cheltuielilor aferente. Mai precizeaz� c� nu este de acord cu diminuarea veniturilor �i a 
cheltuielilor înregistrate în perioada 2007 – 2009 întrucât, în mod eronat, organele de 
inspec�ie au considerat sumele încasate din contractele de finan�are nerambursabil� ca 
fiind venituri neimpozabile iar cheltuielile aferente acestora ca fiind nedeductibile fiscal. 
 În concluzie, persoana contestatar� solicit� admiterea contesta�iei �i anularea în 
parte a actului atacat „numai în ceea ce prive�te suma de aa lei.” 
 În drept,  
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finan��rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activit��i nonprofit de interes general, stipuleaz�: 
 Art. 2  

„În în�elesul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarea 
semnifica�ie: 
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct 
pentru o persoan� fizic� sau juridic�;(…) 
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c) beneficiar - solicitantul c�ruia i se atribuie contractul de finan�are nerambursabil� în 
urma aplic�rii procedurii selec�iei publice de proiecte; (…) 
f) finan�are nerambursabil� - aloca�ie financiar� direct� din fonduri publice, în vederea 
desf��ur�rii de c�tre persoane fizice sau persoane juridice f�r� scop patrimonial a unor 
activit��i nonprofit care s� contribuie la realizarea unor ac�iuni sau programe de interes 
public general, regional sau local; (…) 

h) solicitant - orice persoan� fizic� sau juridic� f�r� scop patrimonial care depune o 
propunere de proiect.” 
 Art. 3 

„(1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finan�are 
nerambursabil�, solicitan�ii trebuie s� fie persoane fizice sau persoane juridice f�r� scop 
patrimonial - asocia�ii ori funda�ii constituite conform legii - sau culte religioase 
recunoscute conform legii. 
(…) 

(4) Finan��rile nerambursabile nu se acord� pentru activit��i generatoare de 
profit �i nici pentru activit��i din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind 
protec�ia informa�iilor clasificate, cu modific�rile ulterioare. (…)” 
 Art. 9  
 „Orice persoan� fizic� sau persoan� juridic� f�r� scop patrimonial care desf��oar� 
activit��i nonprofit menite s� sprijine realizarea unor obiective de interes public general, 
regional sau local are dreptul de a participa, în condi�iile prezentei legi, la procedura pentru 
atribuirea contractului de finan�are nerambursabil�.” 
 Art. 12 alin. (1) 
 „Pentru aceea�i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singur� 
finan�are nerambursabil� de la aceea�i autoritate finan�atoare în decursul unui an fiscal.” 
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
prevede: 
 Art. 7 
 „(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i expresiile de mai 
jos au urm�toarele semnifica�ii: 

1. activitate - orice activitate desf��urat� de c�tre o persoan� în scopul ob�inerii de 
venit;(…)” 
 Art.46 
 „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. 

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile ob�inute din exercitarea profesiilor 
medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil 
autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii 
reglementate, desf��urate în mod independent, în condi�iile legii. 

(4) Veniturile din valorificarea sub orice form� a drepturilor de proprietate 
intelectual� provin din brevete de inven�ie, desene �i modele, mostre, m�rci de fabric� �i 
de comer�, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor �i drepturi conexe dreptului 
de autor �i altele asemenea.” 
 Art.48 
 „Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
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(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, cu excep�ia reorganiz�rilor, când se p�streaz� destina�ia bunurilor; 
    d) veniturile din angajamentul de a nu desf��ura o activitate independent� sau de a nu 
concura cu o alt� persoan�; 
    e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat� ap�rute în leg�tur� cu o 
activitate independent�.” 
  
 Fa�� de cele prezentate în fapt �i în drept re�inem urm�toarele: 
 1.1. Referitor la impozitul pe venit în sum� de dd lei �i major�rile de întârziere 
aferente în sum� de cc lei 
 Referitor la cuantumul sumei contestate 
 Petentul a contestat impozitul pe venit în sum� de bb lei �i major�rile de întârziere 
aferente în sum� de cc lei, motivând c� nu este de acord cu diminuarea veniturilor �i a 
cheltuielilor înregistrate în perioada 2007 – 2009 întrucât, în mod eronat, organele de 
inspec�ie au considerat sumele încasate din contractele de finan�are nerambursabil� ca 
fiind venituri neimpozabile iar cheltuielile aferente acestora ca fiind nedeductibile fiscal. 
 Din analiza Deciziei de impunere nr. ../12.05.2010 se constat� urm�toarele: 
 Pentru anul 2007 – diferen�a de impozit pe venit în sum� de dd lei cu major�rile de 
întârziere aferente în sum� de cc lei, provine din diminuarea veniturilor cu suma de .. lei �i 
a cheltuielilor cu suma de .. lei, sume ce au intervenit în derularea contractului de finan�are 
nerambursabil� încheiat între domnul DD �i Consiliul Jude�ean (… lei – … lei = … lei x 
16% = dd lei). 
 Pentru anul 2008 – în ceea ce prive�te sumele ce au intervenit în derularea 
contractelor de finan�are nerambursabil�, organele de inspec�ie fiscal� au diminuat 
veniturile cu suma de ww lei iar cheltuielile cu suma de yy lei. Astfel, din aplicarea acestor 
diferen�e nu rezult� o baza de impozitare suplimentar� ci o diminuarea a venitului 
impozabil cu suma de zz lei (yy lei – ww lei = - zz lei)  
 Pentru anul 2009 – organele de inspec�ie fiscal� nu au diminuat veniturile cu nicio 
sum�, iar cheltuielile au fost diminuate pe un alt motiv decât cel invocat de petent, 
respectiv „cheltuieli nedeductibile fiscal declarate eronat f�r� documente justificative”. 
 Referitor la fondul cauzei 
 Conform prevederilor legale invocate în drept, finan�area nerambursabil� constituie 
o aloca�ie financiar� direct� din fonduri publice acordat� doar persoanelor fizice sau 
persoanelor juridice f�r� scop patrimonial, în vederea desf��ur�rii de c�tre acestea a unor 
activit��i nonprofit care s� contribuie la realizarea unor ac�iuni sau programe de interes 
public general, regional sau local.  

Solicitant al unei cereri de finan�are nerambursabil� nu poate fi o persoan� fizic� 
autorizat�, ci o persoan� fizic� neautorizat�, finan��rile nerambursabile neacordându-
se pentru activit��i generatoare de profit.  
 Activitatea principal� de „crea�ie �i interpretare artistic� �i literar�” pentru care a fost 
autorizat� Persoana Fizic� Autorizat�, c�ruia i-a fost atribuit codul unic de înregistrare 
fiscal� 112233, se încadreaz� în categoria activit��ilor economice independente 
generatoare de profit, în timp ce contractele de finan�are nerambursabil� ce fac obiectul 
prezentului dosar au ca obiect alocarea de sume din fonduri publice pentru realizarea de 
activit��i nonprofit, respectiv prezentarea �i promovarea vie�ii culturale nem�ene �i 
sprijinirea Consiliului Jude�ean în scopul dezvolt�rii culturale �i îmbun�t��irii imaginii prin 
promovarea proiectului pentru copiii abandona�i. 
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 Mai mult, re�inem c� aceste contracte de finan�are nerambursabil� au fost încheiate 
între Consiliul Jude�ean, în calitate de finan�ator, �i domnul DD cu CNP – 1234, în calitate 
de beneficiar. 
 Având în vedere c� beneficiar în cadrul contractelor de finan�are nerambursabil� 
este domnul DD- CNP 1234 �i nu Persoana Fizic� Autorizat� DD– CUI 112233 (autorizat� 
s� desf��oare activitate economic�), finan��rile nerambursabile acordându-se doar în 
scopul desf��ur�rii de activit��i nonprofit, re�inem c� în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� au diminuat veniturile �i cheltuielile P.F.A. DD- CUI 112233 cu sumele derulate în 
cadrul contractelor de finan�are nerambursabil� în cauz�, urmând a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia petentului pentru suma de dd lei reprezentând diferen�� 
impozit pe venit.  

Referitor la major�rile de întârziere în sum� de cc lei aferente impozitului pe 
venit, deoarece în sarcina petentului a fost retinut ca datorat debitul in suma de dd lei, pe 
cale de consecin�� contribuabilul datoreaza �i majorarile de intarziere aferente, conform 
principiului de drept "accesoriul urmeaza principalul", urmând a se respinge ca 
neîntemeiat� contestatia petentului �i pentru suma de cc lei. 
 1.2. Referitor la diferen�a de impozit pe venit în sum� de qq lei 
 A�a dup� cum am prezentat în detaliu la punctul III 1.1. din prezenta decizie, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, pe motivul diminu�rii veniturilor �i cheltuielilor cu 
sumele înregistrate în derularea contractelor de finan�are nerambursabil� încheiate între 
domnul DD– CNP 1234 �i Consiliul Jude�ean, o diferen�� de impozit pe venit în sum� de 
dd lei. 

Petentul contest� impozitul pe venit în sum� de bb lei, îns� pentru impozitul în 
sum� de qq lei (bb lei - dd lei) nu aduce niciun argument �i nu motiveaz� în niciun fel 
contesta�ia.  
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în dispozi�iile art. art. 206 alin.(1) lit.c) �i 
lit.d) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d: 
 „(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: (…) 

c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; (…).”, coroborat cu prevederile art. 12.1 lit. b) 

din Ordinul Pre�edintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care stipuleaz� urm�toarele: 

„12.1. 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; (…)”. 
 Se re�ine c� petentul, de�i contest� o diferen�� de impozit pe venit în sum� de bb lei 
stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�, nu aduce argumente care s� fie justificate cu 
documente �i motivate pe baz� de dispozi�ii legale prin care s� combat� constat�rile 
organelor de inspec�ie referitoare la impozitul în sum� de qq lei �i din care s� rezulte o 
alt� situa�ie fa�� de cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, motiv pentru care 
contesta�ia va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de qq lei. 
 

Pentru considerentele ar�tate ]n con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 
206, art. 210, art. 216 alin. (1) �i art. 218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E: 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de P.F.A. DD pentru suma de 
gg lei, reprezentând: 

- dd lei – impozit pe venit; 
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- cc lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit,  
stabilite prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente într-o 
form� de asociere nr. ../12.05.2010 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 
 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de P.F.A. DD pentru suma de 
qq lei reprezentând impozit pe venit. 
 
 Decizia de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat� la Tribunalul .. în termen de 6 
luni de la data comunic�rii acesteia, conform prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 


