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DECIZIA NR.48 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
 
 
             
       Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de CMA X, privind 
m�surile dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
generale a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, prin ”DECIZIA DE IMPUNERE privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr.../...2007, privind suma 
de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe venit aferent anului 2004 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 
- ... lei - impozit pe venit aferent anului 2005 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 

            
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205 �i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza. 
 
 
     I.  Prin contesta�ie, CMA X din Lupeni, sus�ine urm�toarele :  
- prin suportarea pe cheltuieli a avansului pl�tit pentru achizi�ionarea 
unui autoturism în sistem de leasing financiar, conform contractului 
nr…/...2004, organul de control a încadrat eronat aceast� plat� la 
alin.(5), art.48 din Legea nr.571/2003; 
- de asemenea, organul de control a trecut la cheltuieli nedeductibile 
asigurarea obligatorie, ratele de leasing financiar privind capitalul, 
care sunt calculate pe 4 ani în contract �i nu a luat în calcul 
amortizarea care este inclus� în rata de capital, calculate pe 5 ani;   
- fiind persoan� fizic� – cabinetul medical – pl�titoare de impozit pe 
venit �i având trimitere prin lege de la art.48 alin.4 lit.c la Titlul II 
Impozitul pe profit din Codul fiscal, nu a g�sit nicio fraz� sau niciun 
cuvânt sau o prevedere, în sensul ca persoanele fizice s� fie scoase 
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din acest titlu sau ca o interzicere în aplicarea vreuneia din aliniatele 
art.24 care trateaz� “amortizarea fiscal�”, respectiv : “contribuabilii 
care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de 
munc� �i bolilor profesionale, precum �i înfiin��rii �i func�ion�rii 
cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la 
calculul profitului impozabil la data punerii în func�iune sau pot 
recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amotizare…”; 
- cu privire la cheltuielile nedeductibile, organul de control 
men�ioneaz�: “preciz�m c� prevederile temeiului legal invocat de 
contribuabil, respectiv Titlul II art.24 alin.16 din Codul fiscal se aplic�  
doar contribuabililor pl�titori de impozit pe profit, nu �i cabinetelor 
care sunt pl�titoare de impozit pe venit �i pentru care se aplic� Titlul 
III din acela�i act normativ”; 
- afirma�ia c� la alin.16 cheltuielile de scad din profitul impozabil �i 
c� aceasta se aplic� doar persoanelor juridice, nu are o 
argumentare legal� atâta timp cât pl�titorii de impozit pe venit nu pot 
fi sco�i din Titlul II �i cât timp au trimitere prin articol de lege la acest 
titlu, pentru cheltuielile privind amortizarea – cabinete medicale.     
       Fa�� de cele mai sus prezentate, considerate ca argumentate �i 
justificate, contestatoarea solicit� anularea Deciziei de impunere 
pentru suma de … lei. 
 
     II. Organele  de control ale Direc�iei generale a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara-Activitatea de inspec�ie  fiscal�, 
au consemnat urm�toarele: 
       
       La nivelul anului 2004, urmare inspec�iei fiscale efectuate, s-a 
stabilit un impozit pe venit suplimentar în sum� de … lei, ca urmare 
a înregistr�rii pe cheltuielile societ��ii a sumei de … lei reprezentând 
cota parte din contravaloarea avansului pl�tit (… lei) pentru 
achizi�ionarea unui autoturism în sistem  leasing financiar conform 
contractului de leasing nr…/...2004. 
       La nivelul anului 2005, urmare inspec�iei fiscale efectuate, s-a 
stabilit un impozit pe venit suplimentar în sum� de … lei, ca urmare 
a înregistr�rii pe cheltuielile societ��ii a sumei de … lei reprezentând 
cota parte din contravaloarea ratelor lunare (… lei) pentru 
achizi�ionarea autoturismului în sistem  leasing financiar conform 
contractului de leasing nr…/...2004. 
       Potrivit art.48 alin.5 lit.l din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, sunt cheltuieli deductibile fiscal, cheltuielile efectuate de 
utilizator, … respectiv cheltuielile cu amortizarea �i dobânzile pentru 
contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu 
prevederile opera�iunilor de leasing �i societ��ile de leasing.        
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       Au fost stabilite obliga�ii fiscale accesorii în sum� de … lei pân� 
la data de 15.06.2007. 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate, se re�in urm�toarele:  
 
         CMA X din Lupeni are ca �i obiect de activitate “Activit��i de 
medicin� general�” încadrate în clasa CAEN – 8512 �i cod de 
identificare fiscal� ... 
                   
         In fapt, a�a cum se arat� �i în contesta�ie, la nivelul anului 
2004, contestatoarea a achizi�ionat un autoturism în sistem de 
leasing financiar conform contractului de leasing nr…/...2004 
încheiat cu SC … SRL. 
         Considerând c� beneficiaz� de prevederile art.24 alin.16 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, contestatoarea a dedus 
integral la nivelul anului 2004 cota parte din contravaloarea 
avansului (… lei) în sum� de … lei �i la nivelul anului 2005 cota 
parte din contravaloarea ratelor lunare (… lei) în sum� de … lei,  
pentru achizi�ionarea autoturismului în sistem  leasing financiar 
conform contractului de leasing nr…/…2004.  
          
          Urmare inspec�iei fiscale privind verificarea modului de 
constituire a impozitului pe venit, organele de inspec�ie fiscal� au 
luat în calcul la determinarea venitului impozabil cheltuiala 
nedeductibil� (în sum� total� de … lei) cu cota parte din 
contravaloarea avansului �i ratelor lunare pentru achizi�ionarea 
autoturismului în sistem leasing financiar conform contractului de 
leasing nr…/...2004, întrucât acesta reprezint� un mijloc fix 
amortizabil �i sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile cu amortizarea �i 
dobânzile pentru contractele de leasing financiar.  
           
          In drept, prevederile art.48 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, actualizat în baza actelor normative modificatoare pân� 
la 1 ianuarie 2005, stipuleaz�: 
    “Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 
independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
     (5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
   l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de 
leasing - în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv 
cheltuielile cu amortizarea �i dobânzile pentru contractele de 
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leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind 
opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing.” 
 
         De asemenea, Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, prevede:  
  38. “Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de 
leasing) în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv 
cheltuielile cu amortizarea �i dobânzile pentru contractele de 
leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind 
opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing;” 
 
        Potrivit prevederilor art.24 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, actualizat în baza actelor normative modificatoare pân� 
la 1 ianuarie 2005, se stipuleaz�: 
       “Amortizarea fiscal� 
   (11) Amortizarea fiscal� se calculeaz� dup� cum urmeaz�: 
    a) începând cu luna urm�toare celei în care mijlocul fix 
amortizabil se pune în func�iune;” 
 
         Ulterior, la data depunerii contesta�iei �i urmare solicit�rii 
organului de inspec�ie fiscal�, contestatoarea depune Nota de 
calcul amortisment pentru mijlocul fix “autoturism” achizi�ionat prin 
contractul de leasing nr…/...2004, care cuprinde: 

• Valoarea de intrare a mijlocului fix - … lei 
• Op�iunea pentru “amortizarea accelerat�” cu durata normal� de 

utilizare a autoturismului la 5 ani 
• Primul an       01.01. – 31.12.2005     … x 50% = … lei 
• Al doilea an   01.01. – 31.12.2006   … lei : 4 ani = … lei 
• Al treilea an …etc… 

 
           Astfel, începând cu anul 2005, prin prisma prevederilor 
legale, contestatoarea beneficiaz� de deductibilitatea cheltuielilor cu 
amortizarea aferent� contractului de leasing financiar.  
 
        Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei întocmit 
de organul emitent al actului atacat, organul de inspec�ie fiscal�, 
propune admiterea contesta�iei, întrucât cheltuielile cu amortizarea 
(în sum� de … lei – ambii asocia�i) pentru perioada 2004 - 2005, 
sunt peste limita cheltuielilor cu contravaloarea avansului �i ratelor 
lunare (în sum� de … lei – ambii asocia�i) pentru aceea�i perioad�, 
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luate în calcul la determinarea venitului impozabil la data inspec�iei 
fiscale, f�r� a �ine cont de data achizi�ion�rii mijlocului fix, respectiv 
luna decembrie 2004 �i prevederea legal� potrivit c�reia 
“Amortizarea fiscal� se calculeaz� începând cu luna urm�toare…” 
 
        Cu privire la sus�inerea contestatoarei, potrivit c�reia 
beneficiaz� de prevederile art.24 alin.16 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, prevederile punctului 38 din Normele 
metodologice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 de 
aplicarea articolului 48 Reguli generale de stabilire a venitului net 
anual din activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în 
partid� simpl� din Titlul III al Codului fiscal, astfel cum au fost 
modificate prin Hot�rârea Guvernului nr.84/2005, stipuleaz�: 
  38.“ Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
- cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu reglement�rile 
titlului II din Codul fiscal, dup� caz; 
         Din textul de lege invocat mai sus, se re�ine inten�ia expres� a 
legiuitorului de a condi�iona acordarea facilit��ii privind deducerea 
integral� a valorii mijloacelor fixe de contribuabilii care investesc în 
mijloace fixe destinate func�ion�rii cabinetelor medicale, dup� caz, 
în cauza suspus� solu�ion�rii existând prevedere legal� stipulat� la 
la aliniatul 5 litera l) al articolului 48 din Codul fiscal, enumer� 
cheltuielile deductibile limitat printre care: cheltuielile cu amortizarea 
�i dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în 
conformitate cu prevederile privind opera�iunile de leasing �i 
societ��ile de leasing.  
         In aceste condi�ii, coroborat cu textele de lege mai sus 
enun�ate, se re�ine c�, societatea contestatoare nu poate beneficia 
de facilit��ile acordate prin prevederile art.24 (16) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv suportarea integral� pe 
cheltuieli a contravalorii avansului �i ratelor lunare pentru 
achizi�ionarea autoturismului în sistem  leasing financiar conform 
contractului de leasing nr…/...2004. 
 
        Prin prisma prevederilor legale invocate în cuprinsul referatului 
�i prezentarea de c�tre contestatoare a Notei de calcul amortisment 
pentru mijlocul fix “autoturism” achizi�ionat prin contractul de leasing 
nr…/...2004, se re�ine: 
- la nivelul anului 2004, în mod corect, organul de inspec�ie fiscal� 
a stabilit obliga�iile fiscale de plat� de natura impozitului pe venit în 
sum� de … lei �i obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, în 
condi�iile în care: 
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• societatea contestatoare nu beneficiaz� de facilit��ile acordate 
prin prevederile art.24 (16) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, respectiv suportarea integral� pe cheltuieli a contravalorii 
avansului �i ratelor lunare pentru achizi�ionarea autoturismului în 
sistem  leasing financiar conform contractului de leasing 
nr…/...2004 �i nu poate beneficia de deductibilitatea cheltuielilor 
cu amortizarea începând cu anul 2004, întrucât  achizi�ionarea 
autoturismului s-a f�cut în luna decembrie 2004 �i amortizarea 
fiscal� se calculeaz� începând cu luna urm�toare, respectiv 
ianuarie 2005. 

- la nivelul anului 2005, în mod eronat, organul de inspec�ie fiscal� 
a stabilit obliga�iile fiscale de plat� de natura impozitului pe venit în 
sum� de … lei �i obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, în 
condi�iile în care: 
• societatea contestatoare beneficia de deductibilitatea cheltuielilor 

cu amortizarea aferente contractului de leasing financiar, iar 
organul de inspec�ie fiscal� nu a f�cut aplica�iunea prevederilor 
legale. 

                
 In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute �i coroborate cu textele 
de lege invocate �i având în vedere prevederile art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la 31 iulie 2007, se  
 
                                                  DECIDE: 
  
      1.Respingerea contesta�iei formulat� de CMA X din Lupeni 
pentru suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe venit aferent anului 2004 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente 

      2.Desfiin�area Deciziei de impunere emis� pentru anul 2005, 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
ar�tate. 
 

 
 

 


