
D E C I Z I A NR.  262 /           2010
        privind solutionarea contestatiei formulate de d-nul A   , înregistrata

la DGFP Gorj sub nr...../14.07.2010

Biroul solutionare  contestatii  din  cadrul  DGFP Gorj a fost
sesizat de AIF Gorj-Serviciul Persoane Fizice 1, prin adresa nr.....2010,
inregistrata la DGFP Gorj sub nr......2010 asupra contestaŃiei formulate  
de d-nul A din Tg.- Carbuneoti.

ContestaŃia este formulata împotriva Deciziei de impunere privind
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata la inspecŃia fiscala  
nr......2010, emisa, în baza raportului de inspecŃie fiscala nr.....2010, de
catre organele de inspecŃie fiscala ale AIF Gorj-Serviciul Persoane
Fizice 1, pentru suma de ... lei, reprezentând impozit pe venit.

De asemenea, prin contestaŃia formulata, contribuabilul contesta
oi modul de calcul al impozitului pe venit aferent anilor 2007 oi 2008.

Contestatia a fost depusa in termenul  prevazut de art.207 din OG
nr.92/ 2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata .

Constatând  ca in speŃa sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205 si
art.209 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata ,  DGFP Gorj este investita sa se pronunŃe asupra
contestaŃiei  formulate  de  d-nul ... din Tg.- Carbuneoti.

I. ContestaŃia este formulata de d-nul Budin Pompilica  împotriva
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de
plata la inspecŃia fiscala  nr.5738/25.06.2010, emisa de catre organele
de inspecŃie fiscala ale AIF Gorj-Serviciul Persoane Fizice 1, fara a
preciza actul administrativ fiscal atacat, suma  contestata pe naturi de
debite precum oi motivele de fapt oi de drept pe care oi-a întemeiat
contestaŃia.

La solicitarea biroului soluŃionare contestaŃii din cadrul DGFP Gorj,
prin scrisoare recomandata, confirmata de primire în data de
19.07.2010, contribuabilul oi-a completat contestaŃia, prin adresa,
înregistrata la DGFP Gorj sub nr......2010, în care, a precizat ca actul
administrativ fiscal atacat îl reprezinta Decizia de impunere privind
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata la inspecŃia fiscala  



nr.,,,,.2010, dar nu  specificat suma, defalcata pe naturi de debite fiscale
oi nici  motivele de drept. 

Ca urmare, în baza dispoziŃiilor pct.2.1 din OMFP nr.519/2003,
contestaŃia se considera formulata împotriva Deciziei de impunere
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata la inspecŃia fiscala  
nr......2010 oi priveote suma totala de ... lei, reprezentând impozit pe
venit.

De asemenea, prin contestaŃia formulata, Cab.Indiv.Avocat A
solicita reanalizarea cheltuielilor, în suma totala de .... efectuate de
Cabinetul Individual de Avocatura A,  pe anii 2007, respectiv 2008,  pe
motiv ca “aceste sume reprezinta valoarea reala a cheltuielilor oi nu
cea reŃinuta cu ocazia controlului, pentru care sa platesc impozit” 

II.Activitatea de inspec Ńie fiscala - Serviciul Inspec Ńie fiscala
Persoane Fizice 1 din cadrul DGFP Gorj a emis Decizia de impunere
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata la inspecŃia fiscala  
nr......2010, întocmita în baza Raportului de inspec Ńie fiscala
nr......2010 oi care a cuprins perioada 01.01.2007- 31.12.2009.

Astfel, pentru anii fiscali 2007 oi 2008, în urma v erificarii
registrului jurnal de încasari oi pla Ńi precum oi a documentelor
justificative care au stat la baza înregistrarii op eraŃiunilor
efectuate,organele de inspec Ńie fiscala ale AIF Gorj, nu au constatat
aspecte care sa duca la modificarea bazei de impune re la impozitul
pe venit aferent respectivilor anii fiscali. 

Pentru anul fiscal 2009 , în urma verificarii regis trului jurnal
de încasari oi pla Ńi precum oi a documentelor justificative ,
organele de inspec Ńie fiscala au constatat aspecte care au condus
la modificarea bazei de impozitare la impozitul pe venitul anual
aferent anului 2009, respectiv “transpunere eronata a datelor din
eviden Ńa contabila în “Declara Ńia D200”   “ . Astfel, la diferen Ńa de
venit stabilita suplimentar, în suma de .... lei, î i revine un impozit pe
venit de plata, anual, în suma de...  lei. 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având in
vedere motivaŃiile contestatorului, constatarile organelor de inspecŃie
fiscala , precum oi actele normative  in  vigoare  in  perioada  verificata,
se reŃin:

1)Referitor la Decizia de impunere privind impozitu l pe venit
stabilit suplimentar de plata la inspec Ńia fiscala  nr.....2010 cauza
supusa soluŃionarii este daca obligaŃiile fiscale suplimentare de plata în
suma de ....lei reprezentând impozit pe venit, sunt stabilite în mod legal
de organele de inspecŃie fiscala ale AIF Gorj. 



In fapt, urmare a inspecŃiei fiscale oi care a cuprins perioada....
finalizata prin încheierea Raportului de inspecŃie fiscala nr.....2010 oi a
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de
plata la inspecŃia fiscala  nr......2010, organele de inspecŃie fiscala au
stabilit, pentru anul fiscal 2009, o diferenŃa de venit impozabil în suma
de ....lei, ca urmare a transpunerii eronate a datelor din evidenŃa
contabila în DeclaraŃia “200”. Din conŃinutul notei explicative, vizavi de
acest aspect, la întrebarea “ cum explicaŃi aceste diferenŃe ?”,
contestatorul precizeaza ca “diferen Ńa de venit stabilita se datoreaza
completatii eronate a declara Ńiei de venit copiind din registrul de
eviden Ńa alte sume decât cele corecte..”  . Ca urmare pentru diferenŃa
de impozit pe venit în suma de 1.120 lei, organele de inspecŃie fiscala
au stabilit un impozit pe venit în suma de 179 lei.

În drept cauza îoi gaseote soluŃionarea în prevederile art.48, alin.1
din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu  modificarile oi
completarile ulterioare, care precizeaza ca “...venitul net din activita Ńii
independente se determina ca diferen Ńa între venitul  brut oi
cheltuielile aferente venitului ”, coroborate cu prevederile art.94, alin.3,
lit.e din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala, care
precizeaza, faptul, cu privire la atribuŃiile organelor de inspecŃie fiscala,
ca acestea au obligaŃia de “stabilire  corect a a bazei  de impunere,  a
diferen Ńelor  în plus sau în minus, dup a caz, faŃa de crean Ńa fiscal a
declarat a oi/sau  stabilit a” .

Avand în vedere acestea , în baza celor prezentate a actelor
normative citate se re Ńine ca în mod legal organele de inspec Ńie
fiscala au stabilit, pentru anul fiscal 2009, un im pozit pe venit,
suplimentar, în suma de ... lei, pe cale de conseci nŃa, contesta Ńia
privind acest capat de cerere urmeaza sa fie respin sa ca
neîntemeiata.

2)Referitor la contesta Ńia îndreptata împotriva  modului de
calcul al impozitului pe venit aferent anilor 2007 oi 2008

Cab.Individ.Avocat A contesta faptul ca organele de inspecŃie
fiscala nu au luat în calcul  plaŃile, în suma totala de ... lei, efectuate
catre Baroul Gorj în anii fiscali 2007 oi 2008.

Din documentele anexate la dosarul cauzei reies urmatoarele:
Prin DeclaraŃia speciala privind veniturile realizate pe anul 2007,

inregistrata la AFP Tg-Carbuneoti sub.nr...., d-nul A declar a ca a
ob Ńinut  venituri  din profesii  libere,  respectiv  din exercitarea
profesiei  de avocat,   astfel:

- venit brut                      =... lei
- cheltuieli deductibile     =      0      lei
- venit net                        =  ... lei



In baza DeclaraŃiei speciale  privind veniturile realizate pe anul
2007,  sus menŃionata, organele de inspecŃie fiscala au emis Decizia de
impunere  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
pe anul 2007 nr......2008, din care rezulta urmatoarele:

                                               

Venit net din profesii libere                                                        ...  lei
Venit net anual                                                        ...  lei
Venit net anual impozabil                                                            ...  lei
Impozit pe venit net impozabil datorat                                          ...
ObligaŃii stabilite privind plaŃile anticipate                                              ...                     
                                a. stabilite in plus                       ...)

Prin DeclaraŃia speciala privind veniturile realizate pe anul 2008,
inregistrata la AFP... sub.nr....., d-nul A declar a ca a ob Ńinut  venituri
din profesii  libere,  respectiv  din exercitarea  profesiei  de avocat,   
astfel:

- venit brut                      =  .... lei
- cheltuieli deductibile     =      0      lei
- venit net                        =  .....lei

In baza DeclaraŃiei speciale  privind veniturile realizate pe anul
2008,  sus menŃionata, organele de inspecŃie fiscala au emis Decizia de
impunere  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
pe anul 2008 nr....., din care rezulta urmatoarele:

                                               

Venit net din profesii libere                                                          ...  lei
Venit net anual                                                   ...  lei
Venit net anual impozabil                                                          lei
Impozit pe venit net impozabil datorat                                          ....
ObligaŃii stabilite privind plaŃile anticipate                                              ... lei
                                                     a. stabilite in plus                       )

In drept , cauza ioi gaseote soluŃionarea in prevederile art.84 din
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal,cu modificarile oi completarile
ulterioare, unde se precizeaza:

“(1)Impozitul pe venitul anual impozabil datorat este calculat
de organul fiscal competent, pe baza declaraŃiei de venit, prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net impozabil din anul fiscal respectiv(...)

“(5)Organul fiscal stabileote impozitul anual datorat  oi emite
decizie de impunere,în intervalul oi forma stabilita prin ordin al
ministrului finanŃelor publice”



Normele metodologice de aplicare ale art.83 din Codul fiscal,
aprobate prin HG nr.44/2004, cu modificarile oi completarile ulterioare,
prevad urmatoarele:

“172. Declara Ńia de venit este  documentul  prin  care
contribuabilii  declar a veniturile  ob Ńinute  in anul  fiscal de raportare,
in vederea  calcul arii,  de catre  organul  fiscal in carui  raza teritorial a
îoi are domiciliul  fiscal, a venitului  net anual  impozabil  oi a
impozitului  pe venit anual.

“173. DeclaraŃia de venit se depune de catre contribuabilii
prevazuŃi la art.83, alin.1 din Codul fiscal, care realizeaza, individual sau
într-o forma de asociere, venituri din activita Ńi independente , (...).

În situa Ńia de fa Ńa, din con Ńinutul raportului de inspec Ńie
fiscala nr....., reiese ca: “Din verificarea docume ntelor justificative
care au stat la baza înregistrarii veniturilor prec um oi justificarea
cheltuielilor efectuate în anii fiscalii 2007 oi 20 08, echipa de
inspec Ńie fiscala  nu a constatat aspecte care sa duca la modificarea
bazei de impunere oi nici deficienŃe în ceea ce priveote modul de
conducere a evidenŃei contabile.Contribuabilul nu a înregistrat alte
cheltuieli decât cele care au fost efectuate în cadrul activitaŃii
desfaourate, justificate prin documente.” 

Mai mult, prin semnarea Anexei 1 oi a Anexei 2 ”Sit uaŃia
veniturilor oi a cheltuielilor pe anii 2007, respec tiv 2008”, din
Raportul de inspec Ńie fiscala men Ńionat, contribuabilul a fost de
acord cu sumele înscrise în aceste anexe, sume care  corespund cu
cele înscrise în Declara Ńiile speciale men Ńionate mai sus, aferente
anilor fiscali 2007 oi 2008, depuse de petent la or ganele fiscale
teritoriale.

Pe de alta, deoi prin contesta Ńia formulata Cab.Individ. Av. A
motiveaza ca  organele de inspec Ńie fiscala nu i-au luat în calcul
anumite pla Ńi efectuate, în contextul celor prezentate în
con Ńinututul deciziei, se re Ńin urmatoarele:

- la solicitare organelor de solu Ńionare a contesta Ńiei  din
adresa nr.... de a-oi completa contesta Ńia oi a depune acte
doveditoare în sus Ńinerea celor înscrise, contribuabilul, prin
raspunsul dat oi înregistrat la DGFP Gorj sub nr... ., aprofundeaza
numai motivele de fapt descrise în prima contesta Ńie depusa, fara
sa aduca în sus Ńinere acte sau documente doveditoare,

- aoa cum rezulta din con Ńinutul Deciziei de impunere privind
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata la  inspec Ńia fiscala  
nr.... ,întocmita în baza Raportului de inspec Ńie fiscala nr....,
organele de inspec Ńie fiscala nu  au constatat  oi stabilit  diferen Ńe
suplimentare  pentru  anii  fiscali  2007 oi 2008, situa Ńia veniturilor oi



a cheltuielilor, pentru respectivii anii fiscali,  a fost stabilita conform
celor declarate de contribuabil oi pentru care pentru anul 2007 oi
pentru 2008 organele fiscale teritoriale au emis De cizii de
impunere, împotriva  carora  se putea  face contesta Ńie în terme n de
30 de zile  de la comunicare,  

În concluzie, având în vedere cele prezentate mai s us, se
reŃine ca organele de inspec Ńie fiscala ale AIF Gorj nu  au stabilit , cu
ocazia inspec Ńiei fiscale, obliga Ńii fiscale suplimentare aferente
anilor fiscali 2007 oi 2008, obliga Ńiile  fiscale   pe care petentul  le-a
datorat   la nivelul  anilor  fiscali  2007 oi 2008, au fost  însu oite  de
catre acesta , la momentul comunicarii lor. Ca urmare pentru ace st
capat de cerere contesta Ńia urmeaza sa fie respinsa ca
neîntemeiata oi nesus Ńinuta cu documente.

FaŃa de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative
citate , a art.210 (1) si art.216 (1) din OG nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, republicata, DGFP Gorj,  prin  directorul  executiv

                                                D E C I D E :

          
 1)Respingerea ,in totalitate, ca neintemeiata, a contestatiei

formulate de d-nul A, din ...., jud.Gorj

 
 2)Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative

oi  poate fi atacata la Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si de  
Contencios Administrativ competenta , in termen de 6 luni de la
comunicare.

                                 DIRECTOR    EXECUTIV


