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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE  
A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
 

                           DECIZIA NR. 30 
                           din 20.04.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
....., din localitatea Suceava, 

         înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
             a jude�ului Suceava sub nr. ..... din 26.02.2007 

 
 

            Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin  adresa 
nr. ...../23.02.2007, înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava  sub  nr.  ...../26.02.2007,  cu privire la contesta�ia  formulat�  
de ....., cu sediul în localitatea Suceava, .....jude�ul Suceava.  
 
           ..... contest� Deciziile de impunere  nr. ..... emise în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ...../19.01.2007, formulate de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând: 
           - ….. lei impozit pe venit aferent anului 2003; 
           - ….. lei impozit pe venit aferent anului 2004; 
           - ….. lei impozit pe venit stabilit în minus aferent anului 2005; 
           - ….. lei impozit pe venit aferent anului 2005; 
           - ….. lei dobânzi aferente impozitului pe venit; 
           - ….. lei penalit��i aferente impozitului pe venit. 
 
          Întrucât prin contesta�ia formulat�, înregistrat� la Direc�ia General� a  
Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  sub  nr.  ...../26.02.2007, petenta nu 
precizeaz� care este suma accesoriilor aferente debitelor contestate, prin adresa 
nr. ...../21.03.2007, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, s-a pus în vedere contestatoarei s� men�ioneze acest lucru. 

              
        Prin adresa nr. …../30.03.2007, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava sub nr. ….. din data de 30.03.2007, 
petenta precizeaz� c� suma total� a accesoriilor care fac obiectul contesta�iei 
este de ….. lei, din care:  
    - …..lei - dobânzi aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2002; 
    - ….. lei - penalit��i aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2002; 
    - ….. lei - dobânzi aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2003;  
    - ….. lei - penalit��i aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2003; 
    - ….. lei - dobânzi aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2004; 
    - ….. lei - penalit��i aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2004; 
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    - ….. lei - dobânzi aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2005; 
    - ….. lei - penalit��i aferente impozitului pe venitul global pentru anul 2005; 
 
       Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 
        Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
         I. ....., din localitatea Suceava, contest� m�surile stabilite prin decizia 
de impunere anual� pe anul 2003 nr. ..... din 19.01.2007, decizia de 
impunere anual� pe anul 2004 nr. ..... din 19.01.2007, decizia de impunere 
anual� pe anul 2005 nr. ..... din 19.01.2007, decizia de impunere anual� pe 
anul 2005 nr. ..... din 19.01.2007, decizia de impunere anual� pe anul 2005 
nr. .....din 19.01.2007, decizia de impunere anual� pe anul 2005 nr. ..... din 
19.01.2007 �i decizia de impunere nr. ..... din 19.01.2007, întocmite de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, prin care s-au 
stabilit diferen�e de impozit pe venit  pentru anii 2003, 2004,  2005 precum 
�i  accesorii ale acestora. 

 
         Referitor la decizia de impunere anual� pentru anul 2003 nr. ..... din 
19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit  în plus în 
sum� de .....lei.  
 
         Petenta contest� cheltuielile în sum� total� de .....lei neadmise la deducere 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal� �i aduce urm�toarele argumente: 
         - suma de ….. lei reprezint� contravaloarea unor convorbiri telefonice 
achitate societ��ii .....S.A. ….. cu care a încheiat un contract de colaborare prin 
care a devenit broker în asigur�ri. Petenta men�ioneaz� c� în anul 2003 i s-a pus 
la dispozi�ie un telefon mobil urmând s� achite convorbirile telefonice în numele 
societ��ii. Petenta anexeaz� la dosarul cauzei copie dup� factura nr. 
...../01.09.2003; 
        - referitor la cheltuielile în sum� de ….. lei, petenta precizeaz� c� ….. lei 
reprezent� contravaloarea unor cursuri de instruire în domeniul asigur�rilor �i au 
fost achitate cu chitan�� f�r� s� de�in� factur� iar diferen�a de ….. lei reprezint� 
pl��i efectuate cu chitan�� sau bon fiscal pentru diferite materiale consumabile; 
        - petenta sus�ine c� aceste cheltuieli sunt deductibile deoarece sunt necesare 
desf��ur�rii activit��ii;  
        - referitor la suma de ….. lei, reprezentând produse de papet�rie �i alte 
consumabile, achitate cu bon fiscal care nu con�in numele cump�r�torului �i 
codul numeric personal, petenta consider� c� acesta este un viciu de form� �i nu 
de fond. 



Pagina  din 20 - 3 - 

 
         Referitor la decizia de impunere anual� pentru anul 2004 nr. ..... din 
19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus în sum� 
de .....lei.  
  
         - referitor la cheltuielile în sum� de .....lei, reprezentând benzin�, hârtie de 
scris �i alte materiale achitate cu bonuri fiscale, petenta sus�ine c� este un viciu 
de form� �i nu de fond faptul c� bonurile nu con�in numele cump�r�torului �i 
codul numeric personal; 
         - referitor la suma de .....lei cu care organele fiscale au suplimentat 
veniturile, petenta sus�ine c� aceast� sum� reprezint� un împrumut de la o 
societate cu care a încheiat un contract pe termen nelimitat pentru efectuarea de 
lucr�ri de eviden�� contabil� �i pentru care a întocmit facturi lunare �i a eliberat 
chitan�ele aferente; 
         - petenta anexeaz� la dosarul cauzei copii dup� registrul de încas�ri �i pl��i 
�i copie dup� balan�a de verificare a societ��ii; 
          Contestatoarea sus�ine c�, conform prevederilor Codului fiscal, sumele 
primite sau acordate sub form� de împrumut nu constituie venituri, respectiv 
cheltuieli. 
 
         Referitor la deciziile de impunere anual� pentru anul 2005 nr. ..... din 
19.01.2007, nr. ..... din 19.01.2007, nr. .....din 19.01.2007 �i nr. ..... din 
19.01.2007,  prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus în 
sum� de ….. lei.  
 
         Petenta precizeaz� c� suma de .....lei reprezint� contravaloarea facturii nr. 
...../2005 privind achizi�ionarea unui Laptop, factura fiind întocmit� pe numele 
.....�i nu pe ..... pe motiv c� acesta a fost achizi�ionat în rate de la S.C. .....S.A. 
care acord� aceast� facilitate doar persoanelor fizice. 
         Petenta sus�ine c� acest laptop este un mijloc fix, a fost înregistrat în 
registrul inventar, iar pe cheltuieli a fost înregistrat� doar amortizarea aferent�. 
         Contestatoarea sus�ine c� laptop - ul este absolut necesar în desf��urarea 
activit��ii �i c� organele de inspec�ie fiscal� în mod eronat au considerat ca 
nedeductibil� cheltuiala cu achizi�ionarea acestuia.   
         Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de neadmitere la 
deducere a cheltuielilor în sum� de ….. lei reprezentând dobânda aferent� 
creditului acordat pentru achizi�ionarea Laptop-ului �i ….. lei reprezentând 
amortizarea acestuia. 
         Referitor la suma de ….. lei petenta precizeaz� c� aceasta reprezint� 
cheltuieli justificate cu bonuri fiscale care nu con�in numele beneficiarului �i 
codul numeric personal, cu acestea fiind achizi�ionate diverse materiale. 
         Contestatoarea sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au efectuat 
recalcularea impozitului în mod eronat pe motiv c� nu s-a �inut cont de 
cheltuielile cu amortizarea unui autoturism achizi�ionat în leasing în sum� de 
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.....lei pentru anul 2004 �i în sum� de .....lei pentru anul 2005, sum� pe care 
petenta nu a cuprins-o în declara�ia special� depus� la administra�ia financiar�. 
         Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� compensarea diferen�elor 
constatate reprezentând TVA, impozit, dobânzi �i penalit��i cu sumele achitate 
în plus la capitolul impozit pe venit.    
             
          II. Prin  Deciziile de  impunere anuale nr.  ..... din 19.01.2007, nr. ..... 
din 19.01.2007, nr. ..... din 19.01.2007, nr. .....din 19.01.2007, nr. ..... din 
19.01.2007  �i  nr. ..... din 19.01.2007 �i decizia de impunere nr. 
...../19.01.2007, emise în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
...../19.01.2007, organele de  inspec�ie  fiscal�  din  cadrul  Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava au stabilit în sarcina ..... din 
localitatea Suceava o diferen�� de impozit pe venit din activit��i 
independente pentru anii 2003, 2004 �i 2005 în sum� total� de .....lei �i 
accesorii aferente în sum� total� de .....lei. 
            
         În urma verific�rilor efectuate, privind venitul realizat de c�tre ..... în 
perioada 01.01.2003 – 31.12.2005, organele fiscale au stabilit urm�toarele: 
 

         1. Pentru anul 2003 
         Organele fiscale precizeaz� c� prin Declara�ia special� privind veniturile 
din activit��i independente �i declara�ia pe venit global, contribuabila a declarat 
urm�toarele: 
         Venit brut .....lei 
         Cheltuieli deductibile .....lei 
         Venit net .....lei. 
 
         În urma controlului, organele fiscale au stabilit urm�toarele: 
         Venit brut .....lei 
         Cheltuieli deductibile ….. lei 
         Venit net ….. lei. 
          Organul de inspec�ie fiscal� a considerat ca nedeductibile urm�toarele 
cheltuieli, în sum� total� de ….. lei: 
         a) ….. lei reprezentând  cheltuieli convorbiri telefonice efectuate în interes 
personal ceea ce contravine prevederilor art. 16 pct. 2 lit. a �i b din H.G. nr. 
54/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit global; 
         b) ….. lei reprezentând cheltuieli efectuate f�r� documente justificative (nu 
exist� factur� fiscal� care s� justifice plata), fiind înc�lcate prevederile art. 16 
pct. 2 lit. b din  H.G. nr. 54/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit global; 
         c) ….. lei reprezentând cheltuieli care sunt justificate cu bonuri fiscale care 
nu con�in elementele necesare pentru a fi considerate documente justificative (nu 
con�in denumirea beneficiarului �i codul de identificare fiscal�). 
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         Ca urmare a celor constatate s-a emis o nou� decizie de impunere anual� 
pentru anul 2003, înregistrat� sub nr. ...../19.01.2007 din care au rezultat  
diferen�e în plus la impozitul pe venit în sum� de .....lei. 
          
         2. Pentru anul 2004 
         Organele fiscale precizeaz� c� prin Declara�ia special� privind veniturile 
realizate, contribuabila a declarat urm�toarele: 
         Venit brut ….. lei 
         Cheltuieli deductibile ….. lei 
         Venit net ….. lei. 
 
         În urma controlului organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
         Venit brut ….. lei 
         Cheltuieli deductibile ….. lei 
         Venit net ….. lei. 
         Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� diferen�a  de .....lei la venitul 
brut reprezint� o încasare conform extrasului de cont nr. ….., pe care petenta nu 
a înregistrat-o în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, înc�lcând astfel prevederile 
art. 48 pct. 2 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Organele de control au considerat ca nedeductibile cheltuielile în sum� 
total� de .....lei, justificate cu bonuri fiscale  care nu con�in elementele necesare 
pentru a avea calitatea de document justificativ conform prevederilor  pct. 43 lit. 
a �i b din O.M.F.P. nr. 1040/2004 respectiv, nu con�in denumirea �i codul de 
identificare fiscal� al beneficiarului, motiv pentru care au considerat c� au fost 
înc�lcate prevederile art. 48 alin. 4 lit. a �i b din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

 
        Ca urmare a celor constatate în timpul controlului, s-a emis o nou� decizie 
de impunere anual� pentru anul 2004 înregistrat� sub nr. ...../19.01.2007 prin 
care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus, în sum� de .....lei.  
 

3. Pentru anul 2005  
          Organele fiscale precizeaz� c� prin Declara�ia special� privind veniturile 
realizate pentru anul 2005, contribuabilul a declarat urm�toarele: 
           Venit brut ….. lei 
           Cheltuieli deductibile ….. lei 
           Venit net ….. lei. 

În urma controlului organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
Venit brut ….. lei 
Cheltuieli deductibile ….. lei 
Venit net ….. lei. 
 
Organele de inspec�ie fiscal� au considerat ca nedeductibile cheltuielile în 

sum� total� de ….. lei, dup� cum urmeaz�: 
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a) .....lei reprezentând contravaloare Laptop conform facturii nr. 
...../29.08.2005, care nu a fost emis� pe ..... �i nu a fost întocmit� nota de 
recep�ie. Organele de control au considerat c� au fost înc�lcate  prevederile art. 
48 alin. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003; 
        b) ….. lei reprezentând dobânda achitat� nejustificat, conform extrasului de 
cont din data de 31.10.2005 emis de BCR înregistrat� în registrul - jurnal de 
încas�ri �i pl��i ca dobând� pentru achizi�ionarea Laptop – ului; 
        c) ….. lei reprezentând amortizare laptop pentru luna decembrie 2005; 
        d) ….. lei reprezentând cheltuieli ce sunt justificate cu bonuri fiscale care 
nu îndeplinesc calitatea de document justificativ conform O.M.F.P. nr. 
1040/2004, pe motiv c� nu con�in denumirea �i codul de identificare fiscal� ale 
beneficiarului. Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 48 alin. 4 lit. a, b, c �i d din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal �i ale lit. F pct. 43 lit. a, b, c �i d 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 contribuabilii care au calitatea de 
contribuabili. 
          În urma celor constatate în timpul controlului s-au emis noi decizii de 
impunere pentru anul 2005 înregistrate sub nr. ...../19.01.2007, nr. 
...../19.01.2007, nr. ...../19.01.2007 �i nr. ...../19.01.2007, prin care s-au stabilit 
diferen�e de impozit în plus în sum� total� de ….. lei. 

 
Pentru nevirarea la termen a impozitului pe venitul global aferent 

perioadei 2002 -2005 s-au calculat dobânzi în sum� de ….. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ….. lei. 

Dobânzile �i penalit��ile au fost calculate în conformitate cu prevederile 
art. 13 din O.G. nr. 11/1996, art. 1 din O.G. nr. 26/2001, art. 12 �i 13 din O.G. 
nr. 61/2002 �i art. 115 �i 116  din O.G. nr. 92/2003, republicat�. 

 
          III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
            A. Referitor la decizia de impunere anual� pentru anul 2003 nr. 
...../19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus în 
sum� de .....lei, din care petenta contest� suma de ….. lei. 
 
          1. Referitor la cheltuielile în sum� de ….. lei reprezentând convorbiri 
telefonice, cauza supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt 
deductibile la calculul impozitului pe venit, în condi�iile în care facturile au 
fost emise pe S.C. .....S.A. �i nu pe ...... 
 
         În fapt, în anul 2003, .....  a înregistrat �i a dedus cheltuieli reprezentând 
convorbiri telefonice în sum� de ….. lei, în baza unor facturi care au fost emise 
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pe S.C. .....S.A., cu consecin�a diminu�rii venitului impozabil �i a impozitului pe 
venit aferent anului 2003. 
        Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� aceste cheltuieli sunt 
nedeductibile la calculul venitului impozabil, fiind efectuate în interes personal. 
 
         În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 10 din O.G. nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit, care precizeaz�: 
 

           ART. 10 
           ,,(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� între venitul 
brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplic� 
urm�toarele reguli: 
           a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în 
cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, justificate prin 
documente; 
           b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal 
sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;” 
 
            Referitor la documentele justificative, sunt aplicabile prevederile pct. 13 
�i 14 din O.M.F.P. nr. 58/2003 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 
O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, unde se precizeaz�: 
 
           ,,13. Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
            14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
             - denumirea documentului; 
             - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
             - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
           - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 
economice �i financiare (când este cazul); 
           - con�inutul opera�iunii economice �i financiare, iar atunci când este 
necesar �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
           - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economice �i 
financiare efectuate; 
           - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 
r�spund de efectuarea opera�iunii; 
           - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor în documente justificative. 
              
           Din textele legale citate mai sus rezult� c� pentru a putea fi deduse, 
cheltuielile trebuie s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii, s� fie aferente 
veniturilor �i s� fie justificate cu documente. 
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          Conform acestor prevederi legale, documentele justificative trebuie s� 
cuprind� anumite elemente, prev�zute în structura formularelor aprobate, unul 
dintre aceste elemente fiind ,,numele �i prenumele contribuabilului”. 
 

          Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� ..... a 
înregistrat în eviden�a contabil� �i a dedus cheltuieli cu convorbirile telefonice în 
baza unor facturi care au fost emise pe S.C. .....S.A. �i nu pe ......              
         Din analiza celor prezentate mai sus, rezult� c� facturile în cauz� nu 
întrunesc calitatea de document justificativ, iar petenta nu face dovada c� aceste 
cheltuieli au fost efectuate în interesul activit��ii persoanei fizice autorizate �i nu 
în interes personal, motiv pentru care se consider� c� cheltuielile în sum� total� 
de ….. lei nu sunt deductibile la calculul venitului net �i al impozitului pe venit 
aferent. 
 
         2. Referitor la cheltuielile neadmise la deducere de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, în sum� total� de ….. lei, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� m�sura organului de inspec�ie fiscal� este legal� în condi�iile în care 
cheltuielile sunt justificate doar cu bonuri fiscale sau chitan��. 
 
        În fapt, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c�, în anul 2003 .....  a 
înregistrat cheltuieli în sum� de ….. lei pentru care nu de�ine documente 
justificative, respectiv factura fiscal�, care s� justifice plata, fiind înregistrate în 
baza unor chitan�e sau bonuri fiscale care nu con�in elementele necesare pentru a 
întruni calitatea de document  justificativ. 
         Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 16 pct. 2 lit. b din H.G. nr. 54/2003. 
 
        În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile O.M.F.P.  nr. 58/2003 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 O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe 
venit, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 493/2002, cu modific�rile ulterioare, 
care, la pct. 13, 14 �i 15, face urm�toarele preciz�ri: 
 
         ,,13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 
în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor 
în eviden�a contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
         14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
         - denumirea documentului; 
         - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
         - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
         - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 
economico-financiare (când este cazul); 
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         - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este 
necesar, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
          - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-
financiare efectuate; 
           - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 
r�spund de efectuarea opera�iunii; 
          - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor în documente justificative. 
          15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ 
numai în cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele 
legale în vigoare.” 
 
�i ale O.M.F.P. nr. 903/2000 privind modificarea modelelor �i normelor de 
întocmire �i utilizare a unor formulare �i introducerea de noi formulare în 
activitatea financiar� �i contabil�, care, la art. 2, precizeaz�: 
 

         ART. 2 
        ,,(1) În vederea înregistr�rii în contabilitate a bonurilor fiscale emise 
de aparatele de marcat electronice fiscale, unit��ile emitente vor completa 
pe versoul acestui bon urm�toarele informa�ii: denumirea �i adresa 
cump�r�torului, codul fiscal al cump�r�torului, respectiv codul numeric 
personal pentru contribuabilii impu�i în baza O.G. nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit, aplicând �tampila unit��ii.” 
 
          Din textele de lege citate mai sus rezult� c� înscrisurile care stau la baza 
înregistr�rii în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ dac� 
ofer� toate informa�iile prev�zute de lege. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta a înregistrat 
cheltuieli în baza unor chitan�e fiscale �i a unor bonuri neînso�ite de facturi �i 
care nu con�in elementele prev�zute de lege pentru a întruni calitatea de 
document justificativ, respectiv nu con�in denumirea �i codul fiscal al 
beneficiarului. 
          Din cele prezentate rezult� c� petenta a înregistrat cheltuieli în sum� total� 
de ….. lei, f�r� s� de�in� documente justificative conform prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care se consider� c� în mod legal organul de inspec�ie 
fiscal� a considerat ca nedeductibile cheltuielile în sum� de ….. lei. 
 
            Pentru considerentele prezentate mai sus �i în baza prevederilor legale 
incidente spe�ei, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� 
împotriva deciziei de impunere anual� pentru anul 2003 nr. ...../19.01.2007 
privind impozitul pe venit în sum� de ….. lei. 
 
            B. Referitor la decizia de impunere anual� pentru anul 2004 nr. 
...../19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus în 
sum� de .....lei, din care petenta contest� suma de ….. lei. 
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          1.  Referitor la cheltuielile neadmise la deducere de c�tre organul de 
inspec�ie fiscal�, în sum� total� de .....lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
m�sura organului de inspec�ie fiscal� este legal� în condi�iile în care 
cheltuielile sunt justificate doar cu bonuri fiscale. 
 
           În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a 
constatat c� în anul 2004, ..... a înregistrat �i dedus cheltuieli în sum� total� de 
.....lei, în baza unor bonuri fiscale f�r� a fi înso�ite de factur� �i care nu con�in 
elementele necesare pentru a întruni calitatea de  document justificativ, respectiv 
nu con�in denumirea �i codul fiscal al beneficiarului.  
            Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
pct. 43 lit. a �i b din O.M.F.P. nr. 1040/2004 �i ale art. 48 alin. 4 lit. a �i b din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, motiv pentru care a considerat ca 
nedeductibile cheltuielile în sum� de .....lei. 
 

  În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile O.M.F.P. nr. 58/2003 
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 O.G. nr. 7/2001 privind impozitul 
pe venit, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 493/2002, cu modific�rile 
ulterioare, citate la sec�iunea A punctul 2, prevederile pct. 13, 14 �i 15 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, având acela�i con�inut �i ale art. 2 din 
O.M.F.P. nr. 903/2000 privind modificarea modelelor �i normelor de întocmire 
�i utilizare a unor formulare �i introducerea de noi formulare în activitatea 
financiar� �i contabil� citate la sec�iunea A punctul 2 din prezenta decizie. 
 
           În baza prevederilor legale incidente spe�ei �i având în vedere 
considerentele prezentate la sec�iunea A, punctul 2 din prezenta decizie, unde   
s-a analizat aceea�i spe��, rezult� c� în mod legal organul de inspec�ie fiscal� a 
considerat ca nedeductibile cheltuielile în sum� de .....lei. 
 
            2. Referitor la suma de .....lei, reprezentând venit brut stabilit 
suplimentar de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii 
este m�sura organului de inspec�ie fiscal� este legal�, în condi�iile în care 
petenta a  realizat venituri pe care nu le-a înregistrat în contabilitate în 
sum� de .....lei. 
 
           În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a 
constatat c� în anul 2004 petenta a încasat suma de .....lei, conform extrasului de 
cont �i a ordinului de plat� cu care a fost încasat� suma reprezentând avans 
încasat de la S.C. .....S.R.L., pe care nu a înregistrat-o la venituri, motiv pentru 
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care organul de inspec�ie fiscal� a majorat venitul brut realizat de petent� pentru 
2004 cu suma de .....lei. 
 
          În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 48 alin 2 lit. a din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�: 
 
           ART. 49 
          ,,(2) Venitul brut cuprinde: 
           a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din 
desf��urarea activit��ii;” 
 
          Conform acestor prevederi legale, venitul brut cuprinde toate sumele 
încasate din desf��urarea activit��ii unui contribuabil. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta a realizat 
venituri în sum� total� de .....lei, reprezentând avans încasat de la S.C. .....S.R.L. 
pe care nu le-a înregistrat în contabilitate, înc�lcând astfel prevederile legale în 
vigoare.  
          Referitor la sus�inerea petentei c� nu a înregistrat suma de .....lei pe motiv 
c� aceasta reprezint� un împrumut, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei deoarece conform ordinului de plat� nr. 
…../27.12.2004, emis de S.C. .....S.R.L., suma de .....lei reprezint� avans lucr�ri 
�i nu împrumut, iar la lit. F pct. 52 din O.M.F.P. nr. 1040 din 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, se 
precizeaz� c� ,,Venitul net sau pierderea fiscal� va fi influen�at� cu pl��ile �i/sau 
încas�rile efectuate în avans”. 
 
          Având în vedere cele prezentate mai sus rezult� c� m�sura organului de 
inspec�ie fiscal�, de majorare a venitului brut aferent anului  2004 cu suma  de 
.....lei, este legal�. 
 
          Pentru considerentele prezentate mai sus �i în baza prevederilor legale 
citate urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� împotriva 
deciziei de impunere anual� pentru anul 2004 nr. ..... din 19.01.2007 privind 
suma de .....lei. 
 
         C. Referitor la deciziile de impunere anual� pentru anul 2005 nr. ..... din 
19.01.2007, nr. .....din 19.01.2007, nr. ..... din 19.01.2007 �i nr. ..... din 
19.01.2007,  prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în plus în 
sum� de .....lei, din care petenta contest� suma de ….. lei. 
 
         C 1.  Referitor la deciziile de impunere nr. ...../19.01.2007 �i nr. 
...../19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în minus 
în sum� de ….. lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de 
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solu�ionare se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere în 
condi�iile în care, contribuabila nu a fost lezat în drepturile sale.  
 
          În fapt, în urma verific�rilor efectuate, în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ...../19.01.2007, organul de inspec�ie fiscal� a emis decizia de 
impunere nr. ...../19.01.2007 prin care s-a stabilit un impozit pe venit de 
regularizat în minus în sum� de ….. lei �i decizia nr. ...../19.01.2007, prin care  
s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit anual de regularizat în minus în sum� 
de ….. lei, aferent anului 2005. 
 
          În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 175 alin. 2 �i ale art. 
187 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i ale 
pct. 13.1 din O.M.F.P. nr. 519 din 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 
 
            ART. 175 
            ,,(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia.” 
 

           ART. 187  
          ,,Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale 
           (1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la 
analiza pe fond a cauzei.” 
 

           ,,13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
           […] 
           d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� 
c� a fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim;” 
 

           Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� prin 
decizia de impunere nr. ...../19.01.2007 s-a stabilit un impozit pe venit pentru 
anul 2005 în sum� de ….. lei �i o diferen�� de impozit de regularizat stabilit� în 
minus în sum� de ….. lei, iar prin decizia de impunere nr. ...../19.01.2007 s-a 
stabilit un impozit pe venit pentru anul 2005 în sum� de ….. lei �i o diferen�� de 
impozit de regularizat stabilit� în minus în sum� de ….. lei. 
          Din cele prezentate mai sus rezult� c�, prin cele dou� decizii nu s-au 
stabilit obliga�ii de plat� în sarcina petentei, suma total� de ….. lei reprezentând 
diferen�� de impozit de încasat, motiv pentru care se consider� c� petenta nu a 
fost lezat� în drepturile sale, contesta�ia formulat� împotriva deciziilor de 
impunere nr. ...../19.01.2007 �i nr. ...../19.01.2007 urmând a fi respins� ca 
lipsit� de interes. 
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           C 2. Referitor la deciziile de impunere anual� pentru anul 2005 nr. 
...../19.01.2007 �i nr. ...../19.01.2007 prin care s-a stabilit o diferen�� de impozit 
pe venit în plus în sum� de ….. lei. 
 
          1. Referitor la cheltuielile în sum� total� de ..... lei reprezentând 
contravaloare Laptop – .....lei, amortizare  Laptop – ….. lei �i dobând� rat� 
achizi�ionare Laptop, cauza supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli 
sunt deductibile la calcului impozitului pe venit în condi�iile în care factura 
de achizi�ionare a Laptop-ului a fost emis� pe numele .....�i nu pe ...... 
           
          În fapt, organul de inspec�ie fiscal� a constat c� ..... a înregistrat în 
registrul jurnal de încas�ri �i pl��i suma de .....lei reprezentând contravaloare 
Laptop în baza facturii nr. ...../29.08.2006 emis� pe numele .....�i nu pe ...... De 
asemenea s-a constatat c� petenta a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i �i cheltuiala cu dobânda aferent� ratelor de credit achitate pentru Laptop în 
sum� de  …… lei precum �i amortizarea pe luna decembrie pentru acela�i bun  
în sum� de ….. lei. 
          Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 48 pct. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i ale lit. F pct. 43 
lit. a 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, motiv pentru care au considerat 
cheltuielile în sum� de .....lei ca fiind nedeductibile. 
 
           În drept,  în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 48 alin. 4 lit. a �i alin. 
7 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�:  
 

          ART. 48 
       ,,(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile 
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
         a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
venitului, justificate prin documente; 
         […] 
        (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
         a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal 
sau al familiei sale; ” 
 
�i ale lit. B pct. 14 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, unde se 
precizeaz�: 
 
          ,,14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
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         - denumirea documentului; 
         - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
         - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
         - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 
economico-financiare (când este cazul); 
         - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este 
necesar, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
         - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-
financiare efectuate; 
          - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 
r�spund de efectuarea opera�iunii; 
          - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor în documente justificative. 
          15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ 
numai în cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele 
legale în vigoare.” 
 
          Conform acestor prevederi legale cheltuielile pot fi deduse dac� sunt 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri, justificate cu documente, iar sumele sau 
bunurile utilizate în folosul personal nu sunt deductibile. 
          De asemenea, din textele de lege citate mai sus rezult� c�          
documentele justificative trebuie s� cuprind� anumite elemente, prev�zute în 
structura formularelor aprobate, unul dintre aceste elemente fiind ,,numele �i 
prenumele contribuabilului”. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta a înregistrat 
�i a dedus cheltuieli în sum� total� de .....lei din care .....lei reprezint� 
contravaloare Laptop, ….. lei reprezint� cheltuieli cu amortizarea �i ….. lei 
reprezint� cheltuieli cu dobânda aferent� creditului acordat pentru achizi�ionarea 
Laptopu - ului respectiv. 

Având în vedere c� factura nr. ...../29.08.2005 cu care a fost achizi�ionat 
Laptop –ul în cauz� a fost emis� pe numele .....�i nu pe ....., rezult� c� petenta a 
înregistrat cheltuielile în sum� de .....lei f�r� s� de�in� documente justificative 
conform prevederilor legale, motiv pentru care se consider� c� cheltuielile în 
sum� de .....lei sunt nedeductibile la calcului impozitului pe venit. 

 
         2. Referitor la cheltuielile neadmise la deducere de c�tre organul de 
inspec�ie fiscal�, în sum� total� de ….. lei, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� m�sura organului de inspec�ie fiscal� este legal� în condi�iile în care 
cheltuielile sunt justificate doar cu bonuri fiscale. 
 
           În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organului de inspec�ie fiscal� a 
constatat c� în anul 2005, ..... a înregistrat �i dedus cheltuieli în sum� total� de 
….. lei, în baza unor bonuri fiscale f�r� a fi înso�ite de factur� �i care nu con�in 
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elementele necesare pentru a întruni calitatea de  document justificativ, respectiv 
nu con�in denumirea �i codul fiscal al beneficiarului.  
            Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
lit. F pct. 43 lit. a, b, c �i d din O.M.F.P. nr. 1040/2004 �i ale art. 48 alin. 4 lit. a, 
b, c �i d din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, motiv pentru care a 
considerat ca nedeductibile cheltuielile în sum� de 573 lei. 
 
            În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 48 alin. 4 lit. a �i alin. 
7 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i ale lit. B pct. 14 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, citate la punctul 1 sec�iunea C2 din 
prezenta decizie. 
 
          Conform acestor prevederi legale, înscrisurile care stau la baza 
înregistr�rii în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ dac� 
ofer� toate informa�iile prev�zute de lege. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta a înregistrat 
cheltuieli în baza unor bonuri neînso�ite de facturi �i care nu con�in elementele 
prev�zute de lege pentru a întruni calitatea de document justificativ, respectiv nu 
con�in denumirea �i codul fiscal al beneficiarului. 
          Din cele prezentate rezult� c� petenta a înregistrat cheltuieli în sum� total� 
de ….. lei, f�r� s� de�in� documente justificative conform prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care se consider� c� în mod legal organul de inspec�ie 
fiscal� a considerat ca nedeductibile cheltuielile în sum� de ….. lei. 
          Având în vedere cele precizate mai sus �i în baza prevederilor legale 
incidente spe�ei, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� 
împotriva deciziilor de impunere anual� pentru anul 2005 nr. ...../19.01.2007 
�i nr. ...../19.01.2007 privind impozitul pe venit în sum� de ….. lei. 
 
        Referitor la sus�inerea petentei c� organul de inspec�ie fiscal� nu a 
�inut cont la calcului impozitului pe venit de cheltuielile cu amortizarea 
unui autoturism achizi�ionat în leasing în sum� total� de .....lei, din care .....lei 
reprezint� amortizarea aferent� anului 2004 �i .....lei reprezint� amortizarea 
aferent� anului 2005, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei pe motiv c� din cele prezentate în  raportul de inspec�ie fiscal� 
rezult� c� cheltuielile deductibile înregistrate de petent� în registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i �i cuprinse în declara�ia special� privind veniturile realizate în 
anul 2004 �i anul 2005, au fost diminuate cu cheltuielile considerate 
nedeductibile de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, în care nu sunt cuprinse �i 
cheltuielile cu amortizarea autoturismului. 
          Din cele prezentate mai sus rezult� c� cele stabilite în urma controlului de 
c�tre organul de inspec�ie fiscal� nu au afectat cheltuielile cu amortizarea 
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înregistrate de petent� în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i �i în declara�iile 
speciale privind veniturile realizate pe anii 2004 �i 2005.  
           
          D.  Referitor la accesoriile în sum� de .....lei, reprezentând ….. lei 
dobânzi aferente impozitului pe venitul global �i ….. lei penalit��i aferente 
impozitului pe venit global. 

 
          În fapt, prin Decizia de impunere nr. ...../19.01.2007, ce face obiectul 
contesta�iei, organul de inspec�ie fiscal� a calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere în sum� total� de …… lei, pentru perioada 22.03.2002 – 06.10.2006, 
în baza prevederilor art. 13 din O.G  nr. 11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, art. 12 �i 13 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare �i ale art. 115 �i 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
          În drept, pentru perioada ce face obiectul actului contestat, sunt aplicabile 
urm�toarele acte normative: 
 

� art. 13^1 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� pân� la 31.12.2002, care 
stipuleaz�: 

 
    ART. 13^1 

         „Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a penalit��ilor �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termene de 
plat�. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor 
de întârziere �i/sau a penalit��ilor. " 

 
� art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002, privind colectarea crean�elor 

bugetare, aplicabil  începând cu data de 01.01.2003, care stipuleaz�: 
 
     ART. 12 

          „Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 
debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. Dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil. 
           ART. 13 
          (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.  
          (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii bugetare, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 



Pagina  din 20 - 17 - 

scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv. 
           ART. 14 
          (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de 
plat�. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor 
�i/sau a penalit��ilor.”  
 

� începând cu 1.01.2004, art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�:       

      
         „ART. 114 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. […] 

 
         ART. 115 
         ,,(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
           (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi 
dup� cum urmeaz�: 
            a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv;[…] 
 
           ART. 120  
           (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. ” 

 
          Articolul 120 a fost modificat prin Legea n. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care 
intr� în vigoare de la data de 15.07.2005, astfel: 
 

         „(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
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scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

 
           Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru crean�ele fiscale 
datorate �i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
           Având în vedere c� pentru debitele care au generat aceste accesorii 
contesta�ia a fost respins� prin prezenta decizie �i având în vedere principiul de 
drept "accesorium sequitur principale", accesoriul urmeaz� principalul, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru obliga�iile fiscale accesorii aferente 
în sum� de .....lei, ca nemotivat�. 

   
             E. Referitor la solicitarea contestatoarei privind regularizarea 
(compensarea) diferen�elor constatate reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat�, impozit, dobânzi �i penalit��i cu sumele achitate în plus la 
capitolul impozit pe venit sau alte crean�e ce se vor constata, organul 
competent în solu�ionarea contesta�iilor constituit la nivelul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu are competen�a material� necesar� 
pentru a solu�iona aceast� cerere a contestatoarei. 
            În acest caz sunt aplicabile prevederile art. 85 �i 179 alin. 1 lit. a �i alin. 2 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i ale 
punctelor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 �i 9.8 din O.M.F.P. nr. 519 din 27.09.2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�:  
 
           ART. 85 
          ,, Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
           Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la 
art. 43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele 
prev�zute la art. 43 alin. (2), �i categoria de impozit, tax�, contribu�ie sau 
alt� sum� datorat� bugetului general consolidat, baza de impunere, precum 
�i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� impozabil�.” 
 
          ART. 179 
         ,,Organul competent 
         (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� cum 
urmeaz�: 
           a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 
lei (RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la 
nivelul direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup� 
caz, de c�tre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); 
           […] 
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          (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
          ,,5. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 178 - Organul competent 
          5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din Codul 
de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i limitativ de 
lege. 
          În situa�ia în care, ca urmare a raportului privind rezultatele 
inspec�iei fiscale, nu se modific� baza de impunere, de la data aducerii la 
cuno�tin�a contribuabilului a acestui fapt, titlul de crean�� fiscal� 
susceptibil de a fi contestat este declara�ia fiscal�, asimilat� cu o decizie de 
impunere în condi�iile art. 83 din Codul de procedur� fiscal�, republicat. 
          5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, 
decizia privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, 
procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. 
          5.3. Titluri de crean�� privind datoria vamal� pot fi: declara�ia 
vamal� în detaliu, chitan�a vamal�, procesul-verbal prin care se stabile�te �i 
se individualizeaz� datoria vamal�, inclusiv accesoriile, potrivit legii, 
precum �i actul constatator, în m�sura în care nu s-a încheiat proces-
verbal. 
         5.4. Competen�a de solu�ionare este dat� de cuantumul total al 
sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contribu�ii stabilite de 
plat� de c�tre organul fiscal, precum �i accesorii ale acestora, sau de 
cuantumul total al taxelor, impozitelor, contribu�iilor, aprobate la 
rambursare, respectiv restituire, dup� caz. 
        […] 
       9.8. În cazul în care contesta�iile sunt astfel formulate încât au �i alt 
caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, pentru aceste aspecte 
cererea se va înainta organelor competente de c�tre organul învestit cu 
solu�ionarea c�ii administrative de atac, dup� solu�ionarea acesteia.” 
     
            Din cele prezentate mai sus rezult� c� cererea de compensare formulat� 
de contestatoare  are alt caracter decât cel de cale administrativ� de atac, iar 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu are competen�a 
material� necesar� pentru a solu�iona acest cap�t de cerere. 
            În consecin��, dup� solu�ionarea caii administrative de atac, cererea va fi 
transmis� organului competent, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, pentru a remite r�spuns contestatoarei, conform 
prevederilor legale. 
 

 Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 10 din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, pct. 13, 14 �i 
15 din O.M.F.P. nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
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organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile 
O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, art. 2 din O.M.F.P. nr. 903/2000 
privind modificarea modelelor �i normelor de întocmire �i utilizare a unor 
formulare �i introducerea de noi formulare în activitatea financiar� �i contabil�, 
art. 48 alin 2 lit. a, alin. 4 lit. a �i alin. 7 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, art. 85, 114, 115, 120, 175 alin. 2, 179 alin. 1 lit. a �i alin. 2 �i art. 
187 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i ale 
pct. 5.1- 5.4, 9.8 �i 13.1 din O.M.F.P. nr. 519 din 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, lit. B pct. 14 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, art. 13^1 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002, 
privind colectarea crean�elor bugetare �i ale art. 186 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se: 

 
DECIDE: 

 
          - respingerea contesta�iei formulat� împotriva deciziei de impunere 
anual� pentru anul 2003 nr. ..... din 19.01.2007 privind impozitul pe venit  în 
sum� de ….. lei, ca neîntemeiat�;  
         - respingerea contesta�iei formulat� împotriva deciziei de impunere anual� 
pentru anul 2004 nr. ..... din 19.01.2007 privind impozitul pe venit în sum� de 
.....lei, ca neîntemeiat�; 
         - respingerea contesta�iei formulat� împotriva deciziilor de impunere 
anual� pentru anul 2005 nr. ..... din 19.01.2007 �i nr. .....din 19.01.2007 prin care 
s-a stabilit o diferen�� de impozit pe venit în minus în sum� de ….. lei, ca lipsit� 
de interes; 
         - respingerea contesta�iei formulat� împotriva deciziilor de impunere nr. 
..... din 19.01.2007 �i nr. ..... din 19.01.2007, privind impozitul pe venit în sum� 
de ….. lei, ca neîntemeiat�;  
         - respingerea contesta�iei formulat� împotriva deciziei de impunere nr. 
...../19.01.2007, privind obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de .....lei, ca 
neîntemeiat�; 
         - transmiterea contesta�iei pentru cap�tul de cerere privind compensarea 
diferen�elor constatate reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, impozit, 
dobânzi �i penalit��i cu sumele achitate în plus la capitolul impozit pe venit 
sau alte crean�e ce se vor constata, Administra�iei Finan�elor Publice Suceava, 
pentru a remite r�spuns contestatoarei conform procedurii legale. 
 

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


