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DECIZIA nr.68/29.09.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

CMI IONESCU ION 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre A.F.P.M. Constan�a - Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, prin adresa nr………… din 
29.08.2008, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr………/01.09.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de CMI 
IONESCU ION, cu sediul activit��ii în Constan�a, Str…………… nr……, 
C.I.F. ………………. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere 
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal�, nr………… din 30.06.2008, întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr……… din 30.06.2008, de organele 
A.F.P. Constan�a - Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice.   

Suma contestat�, în cuantum total de ………… lei, este compus� 
din: 

� ………… lei - impozit pe venit, 
� ………… lei  - accesorii aferente. 

Contesta�ia a fost introdus� de titularul cabinetului 
medical, fiind îndeplinite astfel prevederile art.206 lit.e) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
�i a fost depus� în termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i 
act normativ.  

Astfel, actul atacat a fost comunicat titularului în data de 
11.07.2008 (conform semn�tur� de primire de pe actele 
administrative contestate) iar contesta�ia a fost transmis� prin 
po�t� în data de 11.08.2008, fiind înregistrat� sub nr……… din 
26.08.2008. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.206 �i 209(1) din O.G. 
nr.92/2003, republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P.M.Constan�a sub nr………… 

din 26.08.2008, titularul cabinetului medical formuleaz� 
contesta�ie împotriva debitelor stabilite suplimentar de organele 
de inspec�ie fiscal� din cadrul A.F.P.M. - Serviciul de Inspec�ie 
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Fiscal� Persoane Fizice prin Decizia de impunere nr………… din 
30.06.2008, solicitând anularea în totalitate a acestui  titlu de 
crean��, precum �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr…………/30.06.2008. 

În sus�inerea contesta�iei sale petentul invoc� urm�toarele 
argumente: 

1. Actele administrative fiscale contestate, sunt emise cu 
vicii de form�, drept pentru care aceste aspecte atrag nulitatea 
acestor acte. 

Astfel, au fost men�ionate eronat datele de identificare ale 
contribuabilului, respectiv: 

� Ini�iala tat�lui reprezentantului cabinetului medical, 
IONESCU ION, este G, nu N; 

� Codul de identificare fiscal� corect este …………, nu 
…………, iar 

� Sediul social este: str……………, nr……, nu Aleea ……………, 
nr……, bl……, sc……. et…… 
 2. Pe fond, referitor la concluziile din raportul de 
inspec�ie, petentul apreciaz� c� sunt netemeinice, deoarece: 

� Pentru anul 2002, contribuabilul a depus declara�ia de venit 
global, dar nu a fost înregistrat� în baza de date a organului 
fiscal din vina func�ionarilor. 

În anul 2006, când s-a introdus declara�ia aferent� anului 
2002 a fost stabilit un impozit pe venit în sum� de ………… lei care 
a fost achitat la termen, de�i nu l-a  datorat. 

Petentul motiveaz� c�, la recomandarea organului fiscal, a 
înregistrat în eviden�a contabil� cheltuial� deductibil� suma de 
………… lei, reprezentând impozit pe venit.  

Referitor la suma de ………… lei, reprezentând asigurare de 
via��, contribuabilul consider� aplicabile prevederile pct.2 
lit.c alin.10 �i 11 din Normele metodologice de aplicare a art.16 
pct.7 din H.G. nr.54/2003 (în baza c�rora este cheltuial� 
deductibil�), �i nu art.16 pct.2 lit.c alin.8 din aceea�i 
hot�râre.  

� Pentru anul 2003, petentul contest� suma de ………… lei 
reprezentând asigurare de via�� �i suma de ………… lei reprezentând 
cheltuieli nedeductibile stabilite de organul fiscal, în opinia 
sa nejustificat, precum �i suma de ………… lei reprezentând 
contravaloarea unei centrale termice înregistrate eronat în 
contabilitate, de c�tre contabil�. 

Referitor la suma de ………… lei, petentul afirm� c� sunt 
încas�ri cu O.P. nr………/26.06.2003 �i O.P. nr………/14.10.2003 
eviden�iate în registrul de încas�ri �i pl��i la pozi�ia 3100 �i 
respectiv 3420, f�r� s� anexeze documentele doveditoare (de�i în 
contesta�ie precizeaz� c� au fost depuse la dosar).  

� Pentru anul 2004, cu privire la suma de ………… lei pentru care 
organul fiscal a stabilt c� sunt venituri neînregistrate, 
petentul afirm� c� sunt încasate cu O.P. nr………/18.02.2004, fiind 
înregistrate în registrul de încas�ri �i pl��i la pozi�ia 3785, 
precum �i c� factura, extrasul de cont �i ordinul de plat� se 
g�sesc la dosarul cauzei. 
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Contribuabilul precizeaz�, cu privire la suma de 42.000 lei, 
c� reprezint� contravaloarea mijlocului fix vândut cu factura 
nr…………/23.02.2004 depus� în contul firmei (nu în cont personal 
dup� cum afirm� organul fiscal), precum �i faptul c� nu a fost 
luat� în calcul ca cheltuial� deductibil�. 

Totodat�, nici suma de ………… lei nu a fost înregistrat� de 
contribuabil în cadrul cheltuielilor deductibile, fiind o 
restituire „împrumut societate” c�tre Asocia�ia ……………….     

� Pentru anul 2005, suma de ………… lei, reprezentând asigurare 
de via��, petentul consider� aplicabile prevederile pct.2 lit.c 
alin.10 �i 11 din Normele metodologice de aplicare a art.16 pct.7 
din H.G. nr.54/2003, în baza c�rora beneficiaz� de 
deductibilitatea acestei sume. 

� Pentru anul 2006, petentul invoc� motiva�ia f�cut� cu 
privire la m�surile pentru anul 2002, în plus recunoa�te  
obliga�ia de plat� aferente sumei de ………… lei.  

Fa�� de motivele expuse, petentul solicit� admiterea 
contesta�iei cu consecin�a anul�rii Deciziei de impunere 
nr…………/30.06.2008, precum �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr…………/30.06.2008, întocmite de organele fiscale din cadrul AFP 
Constan�a. 

În acest sens, invoc� prevederile art.16 din H.G. 
nr.54/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, 
art.48, 49 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, precum �i 
art.44, 112, 113, 205-207 din O.G. nr.92/2003 republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, privind Codul de 
procedur� fiscal�.  

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 30.06.2008 a 

fost întocmit de organele A.F.P. Constan�a – Serviciul de 
inspec�ie fiscal� persoane fizice, urmare a verific�rii de fond a 
contribuabilului C.M.I. IONESCU ION. 
 
 Inspec�ia fiscal� a cuprins perioada 01.01.2002-31.12.2006, 
având ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii  
�i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor c�tre bugetul de stat, 
respectiv prevederilor legisla�iei fiscale �i contabilit��ii 
privind impozitul pe veniturile din activit��i independente 
desf��urate de contribuabil, constatându-se urm�toarele: 
 

Anul 2002   
 Veniturile �i cheltuielile realizate de contribuabil 
eviden�iate în contabilitate, se prezint� astfel: 
 �venit brut:      …………… lei; 
 �cheltuieli totale, din care:   …………… lei; 
  cheltuieli deductibile:   …………… lei; 
  cheltuieli nedeductibile:  …………… lei; 
 �venit net      …………… lei. 
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 Urmare controlului efectuat, s-a modificat baza de impunere 
pe anul 2002 cu suma de ………… lei, reprezentând asigurare de 
via��, nedeductibil� fiscal, în conformitate cu prevederile 
art.16 pct.2 lit.c) alin.8 din H.G. nr.54/2003, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr.7/2001 privind impozitul pe venit.  

Urmare modific�rii bazei impozabile, s-a stabilit un impozit 
suplimentar de plat� în sum� de ………… lei. Pentru suma datorat� de 
……… lei, au fost calculate accesorii în sum� de ………… lei, conform 
H.G. nr.1513/2002, H.G. nr.67/2004, H.G. nr.784/2005 �i Legea 
nr.210/2005. 

 
Anul 2003 
Veniturile �i cheltuielile realizate de contribuabil, 

eviden�iate în contabilitate, se prezint� astfel: 
 �venit brut, din care:         …………… lei; 

� Venituri neînregistrate, 
stabilite în timpul inspec�iei:  …………… lei 

 �cheltuieli totale, din care:    …………… lei; 
� cheltuieli deductibile:    …………… lei; 
� cheltuieli nedeductibile, din care: …………… lei; 

-mijloc fix:      …………… lei; 
-asigur�ri de via��:    …………… lei; 
-cheltuieli f�r� facturi:   …………… lei; 

 �venit net:       …………… lei. 
 A fost majorat� baza impozabil� (venitul net), cu  suma de 
………… lei, reprezentând: 

-venituri în sum� de ………… lei, încasate prin banc� cu O.P. 
nr………/26.06.2003 �i O.P. nr………/14.10.2003, neînregistrate în 
contabilitate; 

-suma de ………… lei, reprezentând achizi�ie central� termic� 
�i piese aferente, considerat� nedeductibil� de c�tre control, în 
conformitate cu prevederile art.16 alin.4 lit.g) din O.G. 
nr.7/2001 privind impozitul pe venit; 

-………… lei, reprezentând asigurare de via��, nedeductibil� 
fiscal, în conformitate cu prevederile art.16 pct.2 lit.c) alin.8 
din H.G. nr.54/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe 
venit; 

-………… lei reprezentând sume înscrise în registrul de 
încas�ri �i pl��i f�r� documente justificative, fiind considerat� 
nedeductibil� fiscal, în conformitate cu prevederile art.16 pct.2 
lit.b) din H.G. nr.54/2003, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.7/2001 
privind impozitul pe venit. 

Urmare modific�rii bazei impozabile, s-a stabilit un impozit 
de plat� în sarcina contribuabilului, în sum� de ………… lei. 
 

Anul 2004 
Veniturile �i cheltuielile realizate de contribuabil 

eviden�iate în eviden�a contabil� se prezint� astfel: 
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 �venit brut, din care:     …………… lei; 
� f.f. nr…………/12.02.2004:     …………… lei; 
� venituri înregistrate pe cheltuieli: …………… lei; 

 �cheltuieli totale, din care:    …………… lei; 
� cheltuieli deductibile:    …………… lei; 
� cheltuieli nedeductibile, din care: …………… lei; 

-stabilite de contribuabil:   …………… lei; 
-stabilite în timpul controlului:  …………… lei; 
   din care: 
 >asigurare via��:    …………… lei; 
 >venit înreg.pe cheltuieli:  …………… lei; 
 >dobând�      …………… lei; 
 >depunere numerar în contul  
      personal:     …………… lei;  

�venit net:       …………… lei. 
 A fost majorat� baza impozabil� (venitul net) cu  suma de 
………… lei, reprezentând venituri neînregistrate �i cheltuieli 
nedeductibile, astfel: 
 >f…………/12.02.2004 în valoare de ………… lei, nu a fost 
înregistrat� pe venituri; 
 >suma de ………… lei, aferent� O.P. nr………/13.01.2004 �i O.P. 
nr………/14.01.2004, reprezentând venituri încasate �i înregistrate 
eronat pe cheltuieli; 

>………… lei, reprezentând asigurare de via��, nedeductibil� 
fiscal, în conformitate cu prevederile art.49 alin.7 lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

>suma de ………… lei reprezentând venituri înregistrate eronat 
pe cheltuieli, nedeductibil� fiscal, în conformitate cu 
prevederile art.49 alin.4 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal; 

>………… lei (OP nr………/02.04.2004), reprezentând contravaloare 
dobând� achitat� c�tre Asocia�ia …………… pentru un credit acordat, 
nedeductibil� fiscal, în conformitate cu prevederile art.49 
alin.4 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

>………… lei reprezint� depuneri numerar de c�tre contribuabil 
în contul personal, suma fiind nedeductibil� fiscal, în 
conformitate cu prevederile art.49 alin.7 lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
   Urmare modific�rii bazei impozabile, s-a stabilit un impozit 
anual suplimentar de plat� în sum� de ………… lei.  

 
Anul 2005  
Veniturile �i cheltuielile realizate de contribuabil 

eviden�iate în contabilitate se prezint� astfel: 
 �venit brut, din care:     …………… lei; 

� f.f. nr…………/22.07.2005:        …………… lei; 
 �cheltuieli totale, din care:    …………… lei; 

� cheltuieli deductibile:    …………… lei; 
� cheltuieli nedeductibile,         

stabilite în timpul controlului:  …………… lei; 
   din care: 
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 >asigurare via��:    …………… lei; 
 >venit înreg.pe cheltuieli:  …………… lei; 

�venit net:       …………… lei. 
A fost modificat� baza impozabil� (venitul net) cu  suma de 

………… lei, reprezentând venituri neînregistrate �i cheltuieli 
nedeductibile, astfel: 
  >f…………/22.07.2005 în valoare de ………… lei, nu a fost 
înregistrat� pe venituri; 
 >O.P. fn./29.07.2005 în sum� de ………… lei, reprezentând 
venituri încasate �i înregistrate pe cheltuieli, sum� 
nedeductibil� fiscal în conformitate cu prevederile art.48 alin.1 
coroborat cu art.4 lit.a �i b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal; 

>………… lei, reprezentând asigurare de via��, nedeductibil� 
fiscal în conformitate cu prevederile art.48 alin.4 lit.d) 
coroborat cu alin.7 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal; 
   Prin modificarea bazei impozabile, s-a stabilit un impozit 
anual suplimentar de plat� în sum� de ………… lei.  
 

Anul 2006  
Veniturile �i cheltuielile realizate de contribuabil 

eviden�iate în contabilitate se prezint� astfel: 
 �venit brut, din care:     …………… lei; 

� venituri neînregistrate:     …………… lei; 
� venituri înregistrate pe cheltuieli: …………… lei; 

 �cheltuieli totale, din care:    …………… lei; 
� cheltuieli deductibile:    …………… lei; 
� cheltuieli nedeductibile,  

stabilite în timpul controlului:  …………… lei; 
   din care: 
 >asigurare via��:    …………… lei; 
 >venit înreg.pe cheltuieli:  …………… lei; 
 >IVG:      …………… lei; 
 >venit Încasat prin banca, 

  înreg.pe cheltuieli:   …………… lei;  
�venit net:       …………… lei 
A fost modificat� baza impozabil� (venitul net) cu suma de 

………… lei, reprezentând venituri neînregistrate �i cheltuieli 
nedeductibile, astfel: 

>f…………/10.05.2006 în valoare de ………… lei, emis� �i eronat 
înregistrat� pe cheltuieli, nedeductibil� fiscal, în conformitate 
cu prevederile art.48 alin.1 coroborat cu art.4 lit.a) �i b) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
 >suma de ………… lei, reprezentând venituri încasate prin 
banc�, prin extrasul de cont din data de 07.04.2006, �i eronat 
înregistrate pe cheltuieli, nedeductibil� fiscal, în conformitate 
cu prevederile art.48 alin.1 coroborat cu art.4 lit.a �i b) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

>1.044 lei reprezentând asigurare de via��, nedeductibil� 
fiscal, în conformitate cu prevederile art.48 alin.4 lit.d) 
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coroborat cu alin.7 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal; 

>………… lei reprezentând IVG achitat de contribuabil cu O.P. 
nr………/12.2006, nedeductibil� fiscal, în conformitate cu 
prevederile art.48 alin.7 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal; 

Din Decizia de impunere anual�  pentru anul 2006, cu nr…………, 
a rezultat impozit anual de plat� în sum� de ………… lei, impozit 
neachitat la data controlului. 
   Prin modificarea bazei impozabile, s-a stabilit un impozit 
anual suplimentar de plat� în sum� de ………… lei, pentru care s-au 
calculat accesorii în sum� de ………… lei.  
 În baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie, cu privire 
la activitatea anilor 2002, 2003, 2004, 2005 �i 2006, a fost 
întocmit� Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice 
care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau 
într-o form� de asociere, nr………… din 30.06.2008.  
 

III.   Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentului în raport de constat�rile 
organelor de inspec�ie, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
În fapt, urmare inspec�iei fiscale de fond efectuate la 

C.M.I. IONESCU ION, a fost emis� Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, 
nr………… din 30.06.2008, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr………… din 30.06.2008.  

Petentul contest� actele administrative fiscale motivând c� 
sunt emise cu vicii de form�, drept pentru care aceste aspecte 
atrag nulitatea acestor acte. 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� Decizia de impunere 

nr…………/30.06.2008 �i Raportul de inspec�ie nr……… din 30.06.2008, 
sunt emise în mod de legalitate �i dac� organul de solu�ionare se 
poate investi cu solu�ionarea contesta�iei împotriva acestor acte 
administrative.  

 
În drept, Codul de procedur� fiscal� la art.42, precizeaz�: 
„Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 

    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� 
scris�. 
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce 
efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 
împuternicite de contribuabil, dup� caz; 
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    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale 
organului fiscal, potrivit legii; 
    h) �tampila organului fiscal emitent; 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a 
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
    j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
    (3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) 
prin intermediul mijloacelor informatice este valabil �i în cazul 
în care nu poart� semn�tura persoanelor împuternicite ale 
organului fiscal, potrivit legii, �i �tampila organului emitent, 
dac� îndepline�te cerin�ele legale aplicabile în materie. 
    (4) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se stabilesc 
categoriile de acte administrative care se emit în condi�iile 
alin. (3). 

Iar art.45, din acela�i act notmativ, cu privire la 
nulitatea actului administrativ fiscal, prevede: 
    „Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, 
referitoare la numele, prenumele �i calitatea persoanei 
împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori 
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ 
sau a semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu 
excep�ia prev�zut� la art. 42 alin. (3), atrage nulitatea 
acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.” 

Totodat�, la art. 46 din Cod, se precizeaz�: 
    „Desfiin�area sau modificarea actelor administrative fiscale 
    Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin�at 
în condi�iile prezentului cod.” 
     Norme metodologice cu privire la aplicarea art.46 din 
cod,prev�d:  
     „46.1.Actele administrative fiscale se modific� sau se 
desfiin�eaz� în situa�ii cum sunt: 
     a) îndreptarea erorilor materiale potrivit art. 47 din Codul 
de procedur� fiscal�; 
     b)constatarea nulit��ii actului administrativ fiscal 
potrivit art. 45 din Codul de procedur� fiscal�; 
    La art.47 din codul de procedur� fiscal�, cu privire la 
îndreptarea erorilor materiale, se stipuleaz�: 
    „Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din 
cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea 
contribuabilului. Actul administrativ corectat se va comunica 
contribuabilului, potrivit legii.” 
     Iar normele metodologice, cu privire la aplicarea art.47 din 
cod, precizeaz�: 

„47.1. Erorile materiale reprezint� gre�elile sau omisiunile 
cu privire la numele, calitatea �i sus�inerile p�r�ilor din 
raportul juridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea. 
Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existen�a sau 
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inexisten�a obliga�iilor fiscale stabilite prin actul 
administrativ fiscal. 
     47.2. Dac� îndreptarea erorii materiale se face prin 
ad�ug�ri sau �ters�turi operate în cuprinsul actului 
administrativ fiscal, acestea vor fi semnate �i �tampilate de 
organul fiscal, în caz contrar nefiind luate în considerare. 
Îndreptarea erorii materiale va fi operat� pe toate exemplarele 
originale ale actului administrativ fiscal. 
     47.3. Dup� efectuarea îndrept�rii erorii materiale, organul 
fiscal are obliga�ia de a comunica contribuabilului sau oric�rei 
alte persoane interesate, de îndat�, opera�iunea efectuat�. 
    47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se 
poate efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un 
nou act administrativ fiscal care, de asemenea, va fi comunicat 
contribuabilului. 

În spe��, din documentele aflate la dosarul cauzei, se 
constat� urm�toarele: 

� În Raportul de inspec�ie întocmit de c�tre organele 
fiscale, la cap.II, “date despre contribuabil”, sunt înscrise 
urm�toarele: 

Denumirea:  IONESCU ION; 
Domiciliul: Constan�a, str.Al………… nr……, bl……, sc……, 

et……, ap……; 
CNP: ………………; 
[…]; 
Cod fiscal: ……………… 

� În decizia de impunere emis� în baza raportului de 
inspec�ie, sunt înscrise urm�toarele date cu privire la 
contribuabilul supus inspec�iei: 

Cod numeric personal/ 
num�r de identificare fiscal�:   ………………; 
Numele, ini�iala tat�lui,prenumele:  IONESCU N ION; 
Domiciliul fiscal: Constan�a, str.Al………… nr……, bl……, 

sc……, et……, ap……; 
Fa�� de constat�rile men�ionate mai sus, se re�ine c�, între 

cele dou� acte emise de c�tre organul fiscal, sunt neconcordan�e 
cu privire la datele de identificare a contribuabilului 
verificat. 

În plus, petentul sus�ine în contesta�ia formulat�, c� 
sediul social al cabinetului se afl� în strada …………… nr……, nu la 
adresa indicat� în raportul de inspec�ie �i decizia de impunere 
contestate, c� ini�iala tat�lui nu este N ci G, precum �i c� are 
atribuit codul de identificare fiscal� …………… nu ………………. 

În aceast� situa�ie, în contextul dispozi�iilor legale mai 
sus invocate, se constat� nulitatea actelor administrative 
atacate, potrivit art.45 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, urmând ca, în temeiul art.46 din acela�i act 
normativ, coroborat cu pct.46.1.b) din normele metodologice de 
aplicare a art.46, s� se decid� desfiin�area acestora. 

Urmare acestei solu�ii, organul fiscal va proceda la 
efectuarea îndrept�rii materiale din cuprinsul actelor 
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administrative fiscale, având în vedere prevederile legale, 
respectiv c� aceste erori nu pot privi fondul actului cu privire 
la existen�a sau inexisten�a obliga�iilor fiscale stabilite prin 
acestea. 

În cazul în spe��, întrucât îndreptarea erorilor materiale 
nu se poate efectua direct pe actele administrative fiscale, se 
vor emite noi acte administrative fiscale, care vor fi comunicate 

�i contribuabilului.  
 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.210 �i 216 

alin.(3), din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în data de 31.07.2007, se     
 

DECIDE: 
 

1.Desfiin�area Deciziei de impunere nr…………/30.06.2008 �i a 
Raportului de inspec�ie din data de 30.06.2008, pentru suma 
total� de …………… lei, compus� din:  

� ………… lei - impozit pe profit; 
� ………… lei - major�ri de întârziere aferente.  
    

�i emiterea a noi acte administrative fiscale, conform 
prevederilor prezentei decizii. 

Rezultatul reverific�rii se va transmite �i Serviciului 
Solu�ionare Contesta�ii, în termen de 30 zile de la data primirii 
prezentei. 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul 
Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate 
cu art.218 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin 
O.G. nr.92/2003 republicat� în 2007, coroborat cu art.11 alin.(1) 
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                  BOGDAN IULIAN HU�UC� 
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