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DECIZIA NR. 153 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 

 
            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. X, 
asupra contesta�iei formulat� de persoana fizic� autorizat� X, cu 
sediul în X, jude�ul Hunedoara, împotriva: 
 
- Deciziei de impunere nr. X privind obliga�ii fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, emis� în baza raportului de inspec�ie general� nr. 
X încheiat de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, �i care vizeaz� 
suma par�ial� de X lei reprezentând:  
  X lei  - TVA; 
  X lei  - major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
- Deciziei de impunere nr. X privind obliga�ii fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, emis� în baza raportului de inspec�ie general� nr. 
X încheiat de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, �i care vizeaz� 
suma par�ial� de X lei reprezentând:  
         X lei - impozit pe venit;   
         X lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit.   
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. X �i Decizia de impunere nr. X au fost comunicat� 
petentului în data de X, potrivit �tampilei Po�tei Române de pe plicul de 
coresponden��, anexat in copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de persoana fizic� autorizat� X la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind 
înregistrat� sub nr. X. 
           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�. 
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           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) 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 investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
            I. Prin contesta�ia formulat�, persoana fizic� 
autorizat� X arat� urm�toarele:  
 
           I.1 Referitor la TVA suplimentar�, petenta arat� c� urmare a 
dep��irii plafonului de X Euro �i neînregistr�rii ca pl�titor de TVA 
începând cu X, s-a determinat TVA suplimentar, în contradic�ie cu 
prevederile art.23 alin.2, neaplicându-se procedeul sutei m�rite, 
conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobat 
prin H.G. nr. 44 / 2004 cu modific�rile ulterioare, aplicându-se automat 
cota de 19 % la sumele facturate �i încasate majorându-se nejustificat 
obliga�ia de plat� a TVA cu suma de X lei, astfel: 
-valoarea presta�iilor efectuate în X luate în calcul de organele de 
control a fost de X lei, la care s-a calculat TVA de X lei în loc de X lei. 
                                                                                  
-pentru anul X se prezint� aceea�i situa�ie, organele de control au 
calculat TVA de X lei, în loc de X lei  
         
 
           I.2 Referitor la impozitul pe venit contestatorul afirm� c� 
pentru anul X, organele de control au mic�orat cheltuielile cu suma 
reprezentând TVA deductibil, aplicând de aceast� dat� suta m�rit� 
majorând venitul net cu suma de X lei,  
                  
stabilindu-se un impozit pe venit suplimentar de X lei, la care s-au 
calculat major�ri de X lei, ambele sume fiind nelegale din punctul de 
vedere al a contribuabilului. Mai mult, acesta sus�ine c� din venituri 
trebuia sc�zut� TVA colectat� de X lei, la care îi corespunde un impozit 
de X lei, iar pe total, rezult� un impozit de X lei  
           De asemenea, pentru anul X, contribuabilul contest� faptul c� 
organele de control nu mai aplic� acela�i principiu ca pentru anul X 
pentru determinarea impozitului pe venit �i nu determin� impozit pe 
venit stabilit în plus, dar nici în minus, de�i din venitul net, în valoare de 
9.218 lei, trebuia dedus� suma de X lei, sum� ce reprezint� TVA 
stabilit suplimentar de organele de control. Acesta precizeaz� c� 
venitul net r�mas este în sum� de X lei, rezultând un impozit pe venit 
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în sum� de X lei, în loc de X lei, cât au stabilit organele de inspec�ie 
fiscal�, diferen�a impozitului pl�tit în plus fiind de X lei. 
 
           II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 
     
            Perioada verificat� : X.        
            Verificarea TVA s-a efectuat conform Legii nr. 571 / 2003 
privind Codul Fiscal �i Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal �i HG nr. 1861 / 
2006 privind Normele de aplicare a Legii nr. 343 / 2006 . 
           Prin decontul depus la Administra�ia Finan�elor Publice X, 
înregistrat sub nr. X, persoana fizic� autorizat� X solicit� rambursarea 
soldului sumei negative a TVA în suma de X lei aferent lunii decembrie 
X, conform art.147v3 alin.(6) din Legea nr. 343 / 2006 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal. 
 
           II.1.    Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� 
 
            Contribuabilul nu s-a declarat pl�titor de TVA la înfiin�are. 
            Contribuabilul a realizat o cifr� de afaceri la data X de X lei. S-a 
constatat de c�tre organele de inspec�ie fiscal� c� s-a dep��it plafonul 
de scutire la TVA de X euro.  
           În conformitate cu prevederile art.152 alin.1 �i art.152 alin.6 din 
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile 
pct.62 alin.2 lit.a) din H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
pentru anul X, s-a procedat la stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� 
datorat�, de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de 
tax�, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, respectiv de la data de 
01.01.X. 
          Pentru anul X, valoarea serviciilor facturate a fost în sum� de X 
lei. Aceste venituri provin din prest�ri servicii în domeniul protec�iei 
muncii, care, în conformitate cu art. 141 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, nu sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�. 
         Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o TVA colectat� în sum� 
total� de X lei (X lei x 19% ), aferent� veniturilor facturate în anul X. 
         De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 145 �i 146 din 
Codul Fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au acordat drept de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� (aferent� 
anului X), care a fost în sum� de X lei. 



 
     ����

 
 

  

4/12 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

          Organele de inspec�ie fiscal� au precizat c� suma total� a 
cheltuielilor a fost în valoare de X lei �i se compune din: 
-Xlei ( cheltuieli inclusiv TVA), din care suma de X lei  reprezint� TVA 
pentru care organele fiscale au acordat drept de deducere, cu ocazia 
efectu�rii inspec�iei fiscale. 
- X lei, cheltuieli nepurt�toare de TVA; 
           Astfel, organele de inspec�ie, în conformitate cu art. 1471, au 
stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� aferent� anului X, în sum� 
de X lei.  
           Pentru anul X, valoarea serviciilor prestate �i facturate a fost în 
sum� de X lei, PFA X datorând pentru anul X, o tax� pe valoarea 
ad�ugat� de plat�, în sum� de X lei . 
 
           Consecin�a fiscal� const� în stabilirea unei taxe pe valoarea 
ad�ugat� de plat�, stabilit� suplimentar de organele de inspec�ie 
fiscal�, pe perioada X, în sum� de X lei.  
            Aferent taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, potrivit 
O.G. nr. 92 / 2003 republicat�, art.119 �i art.120, s-au calculat 
accesorii reprezentând major�ri de întârziere în sum� de X lei . 
        
         II. 2.  Cu privire la impozitul pe venit  
 
          Pentru anul X, din verificarea documentelor justificativ contabile, 
efectuat� prin sondaj, s-a constatat c� veniturile înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i sunt în valoare de X lei (registrul 
jurnal de încas�ri �i pl��i an X -7 file), iar în declara�ia special�"200" 
privind veniturile realizate, contribuabilul a declarat (la rubrica venituri 
brute) suma de X lei. 
           Contribuabilul a înregistrat în eviden�a financiar contabil�, 
cheltuieli în valoare de X lei, iar în declara�ia special�"200" 
contribuabilul înscrie suma de X lei. 
           Fa�� de cheltuielile înregistrate în eviden�a financiar-contabil� în 
sum� de X lei, organul de control a diminuat valoarea acestora cu 
suma de X lei, reprezentând TVA cu drept de deducere. Aceasta a 
rezultat ca urmare a înregistr�rii în scop TVA, din oficiu de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, în timpul verific�rii, rezultând astfel 
cheltuieli deductibile în sum� de X lei. 
           Venitul net impozabil este în valoare de X lei, consecin�a fiscal� 
constand în stabilirea unui impozit pe venit suplimentar, în sum� de 
X lei.       
           Aferent impozitului pe venit stabilit suplimentar, potrivit O.G. nr. 
92 / 2003 rep., art.119 - 120, s-au calculat accesorii reprezentând 
major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
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           Pentru anul X, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, nu s-au 
constatat diferen�e suplimentare la impozitul pe venit. 
 
       III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 
            Persoana fizic� autorizat� X, are domiciliul în X,  jude�ul 
Hunedoara. 
 
       III. 1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� de X lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� persoana fizic� 
autorizat� X datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de plat� 
stabilite suplimentar în sarcina sa prin aplicarea cotei de 19 %, în 
condi�iile în care contribuabilul a dep��it plafonul de scutire 
prev�zut de art.152 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, pentru scutirea de TVA, f�r� a solicita în termenul legal 
prev�zut de lege, înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, iar prest�rile de servicii nu sunt efectuate  direct c�tre 
popula�ie. 
 
           În fapt, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� potrivit 
eviden�elor prezentate de c�tre contribuabil, acesta a dep��it plafonul 
de scutire de TVA de X euro, prev�zut de art.152 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, nesolicitand înregistrarea ca pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat� începând cu luna ianuarie X, 
procedându-se la aplicarea prevederilor pct. 62 alin.(2) lit.a) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare (în vigoare la data dep��irii plafonului de 
scutire). 
           Prin contesta�ia formulat�, petentul invoc� faptul c�, organele 
fiscale au aplicat cota de TVA de 19 % asupra veniturilor încasate �i nu 
procentul de 15,9663 %, majorându-se nejustificat obliga�ia de plat� a 
TVA, cu suma de X lei. 
           În drept, prevederile art.152 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare 
la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� (în vigoare la data dep��irii plafonului de scutire de 
c�tre contribuabil), precizeaz� c�: 
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 “(6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i 
a c�rei cifra de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau 
egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, 
trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform 
art.153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii 
plafonului. 
       Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi prima 
zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost 
atins sau dep� �it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la 
data înregistr�rii în scopuri de TVA, conform art.153. Dac� 
persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau solicit� 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul 
s� stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile 
aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri 
de tax�, conform art.153 ” 
           Potrivit prevederilor legale citate mai sus �i având în vedere 
faptul c� petentul a dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, acesta avea obliga�ia legal� de a solicita înregistrarea ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, în termen de 10 
zile de la data constat�rii dep��irii, respectiv prima zi a lunii 
calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost dep��it, situa�ie în 
care aceasta ar fi devenit pl�titor de TVA începând cu data de X, 
obliga�ie legal� care nu a fost respectat� de c�tre contribuabil. 
           Organul de inspec�ie fiscal�, constatând c� petentul nu a dus la 
îndeplinire obliga�iile rezultate din prevederile legale privind 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, a procedat la 
aplicarea prevederilor pct.62 alin.(2) lit.a) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, pentru aplicarea art.152 alin.(6) din 
Lege (actualizat), unde referitor la regimul special de scutire se arat�: 
      “(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care 
persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i 
nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în 
termenul prev�zut de lege, organele fiscale competente vor 
proceda dup� cum urmeaz�: 
„ în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este 
identificat� dup� înregistarea persoanei impozabile în scopuri de 
TVA conform art.153 din Codul fiscal, organele fiscale competente 
vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� 
o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopul de tax� 
conform art.153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins� între data 
la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de 
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tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea 
�i data la care a fost înregistrat�”.  
            Aplicând prevederile legale citate mai sus, organul de inspec�ie 
fiscal� a procedat la calcularea taxei pe valoarea ad�ugat� pe care 
petentul o datoreaz� bugetului de stat pentru perioada cuprins� între 
data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri 
de tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege 
înregistrarea �i data identific�rii nerespect�rii prevederilor legale, 
respectiv pentru perioada X, prin aplicarea cotei de 19 %, asupra 
veniturilor realizate în aceast� perioad�, precum �i major�rile de 
întârziere aferente. 
           Referitor la  aceste aspecte invocate de c�tre contestator, în 
raport de prevederile legale citate mai sus, în cazul în care persoana 
impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i nu a solicitat 
înregistrarea ca pl�titoare de tax� pe valoare ad�ugat�, organele 
fiscale competente vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil� 
ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în 
scopuri de tax�.  
           Din analiza con�inutului Raportului de inspec�ie fiscal� se 
constat� c� activitatea desf��urat� de c�tre petent în perioada 
supus� inspec�iei fiscale este în exclusivitate “Alte activit��i 
profesionale, �tiin�ifice �i tehnice n.c.a.” cod CAEN 7490 �i “Alte 
activit��i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a”. cod CAEN 8299, 
iar principalii clien�i sunt SC X SA, SC X SRL, SC XSA �i SC X SA. 
           Mai mult, din actul de control �i din documentele existente la 
dosarul cauzei a rezultat c� persoana fizic� autorizat� X a realizat 
venituri din activit��i profesionale, �tiin�ifice �i tehnice, activit��i de 
servicii suport pentru întreprinderi, respectiv servicii externe de 
prevenire �i protec�ie, realizate în baza unor contracte încheiate cu 
diver�i clien�i, societ��i comerciale, servicii pentru care contribuabilul a 
emis facturi din care rezult� clar c� valoarea contractului �i pre�ul din 
facturi nu include �i taxa pe valoarea ad�ugat�. 
           Astfel, doar în situa�ia în care contribuabilul desf��oar� 
activitatea de comer� cu am�nuntul în care livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii se face direct c�tre popula�ie, iar pre�ul 
serviciilor include �i taxa, organul de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� 
aplice procedeul sutei m�rite pentru determinarea taxei pe valoarea 
ad�ugat� pe care petentul o datoreaz� bugetului de stat, în 
conformitate cu prevederile pct.23 alin.(1) �i (2) din Normele 
metodologice de aplicarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44 / 2004, referitoare la 
aplicarea art.140 din Lege, unde se stipuleaz� c�: 
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 “23. (1) Taxa se determin� prin aplicarea cotei standard sau a 
cotelor reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit 
legii. 
      (2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei 
taxei, respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard �i 9 x 100/109 
sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse, atunci când pre�ul de 
vânzare include �i taxa. De regul�, pre�ul include taxa în cazul 
livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii direct c�tre 
popula�ie pentru care nu este necesar� emiterea unei facturi 
conform art.155 alin.(7) din Codul fiscal, precum �i în orice 
situa�ie în care prin natura opera�iunii sau conform prevederilor 
contractuale pre�ul include �i taxa”. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aplicând cota de 19%, 
asupra veniturilor realizate din opera�iunile taxabile. 
           Men�ion�m de asemenea c� pentru anul X, în conformitate cu 
prevederile art. 145 �i 146 din Codul Fiscal, organele de inspec�ie 
fiscal�, în mod legal, au acordat drept de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� (aferent� anului X), care a fost în sum� 
de X lei, TVA deductibil� provenind în general din facturile fiscale de 
achizi�ionare a materialelor necesare pentru între�inere �i repara�ii 
sediu, facturile de utilit��i �i telefonie, pentru desf��urarea activit��ii de 
prest�ri servicii în domeniul protec�iei muncii, consum de carburan�i �i 
achizi�ionarea unor obiecte de inventar. 
          Facturile fiscale, din care rezult� taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil�, îndeplinesc calitatea de documente justificative potrivit art. 
155 din Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 
145 �i 146 din Codul Fiscal, valoarea acestora incluzând �i TVA 
aferent�.  
             Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate 
la dosarul cauzei, precum �i prevederile legale în materie rezult� c� 
organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal �i corect, au stabilit în 
sarcina persoana fizic� autorizat� X, taxa pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar�, pe perioada X, în sum� de X lei ,motiv pentru care 
pentru acest cap�t de cerere referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X lei, se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 
 
           III.2. Referitor la impozitul pe venit în sum� de X lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este de a stabili dac�  baza impozabil� pentru 
stabilirea impozitului pe venit trebuia diminuat� cu TVA stabilit� 
suplimentar, în condi�iile în care contribuabilul a dep��it plafonul 
de scutire prev�zut de art.152 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 



 
     ����

 
 

  

9/12 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

privind Codul fiscal, pentru scutirea de TVA, f�r� a solicita în 
termenul legal prev�zut de lege, înregistrarea ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, iar prest�rile de servicii nu sunt efectuate  
direct c�tre popula�ie. 
 
           În fapt, pentru anul X, organul de inspec�ie fiscal�, fa�� de 
cheltuielile înregistrate în eviden�a financiar-contabil� a persoanei 
fizice autorizat� X în sum� de X lei, a diminuat valoarea acestora cu 
suma de X lei, reprezentând TVA cu drept de deducere. Aceasta a 
rezultat ca urmare a înregistr�rii în scopuri de  TVA, din oficiu, de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, în timpul verific�rii, rezultând astfel 
cheltuieli deductibile în sum� de X lei . 
            Venitul net impozabil este în valoare de X lei, consecin�� fiscal� 
const� în stabilirea unui impozit pe venit suplimentar, în sum� de X 
lei.       
           Aferent impozitului pe venit stabilit suplimentar, potrivit O.G. nr. 
92 / 2003, republicat�, art.119 - 120, s-au calculat accesorii 
reprezentând major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
           Pentru anul X, organul de inspec�ie fiscal� nu a constatat 
diferen�e suplimentare la impozitul pe venit. 
           Referitor la impozitul pe venit contestatorul afirm� c�, pentru 
anul X organele de control au mic�orat cheltuielile cu c/valoarea TVA 
deductibil�, majorând venitul net cu suma de X lei,  stabilindu-se un 
impozit pe venit suplimentar de X lei, la care s-au calculat major�ri de 
X lei, ambele sume fiind nelegale din punctul de vedere al a 
contribuabilului.  
           Mai mult, acesta sus�ine c� din venituri trebuia sc�zut� TVA 
colectat� de X lei, la care îi corespunde un impozit de X lei, iar pe total, 
rezult� un impozit de X lei . 
           Având în vedere preciz�rile de mai sus, a�a cum am men�ionat 
�i la punctul III.1 anterior analizat,  pentru anul X, organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat corect, diminuând cheltuielile totale, cu 
suma de X lei, care reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� pentru care 
organele de inspec�ie fiscal� au acordat drept de deducere. 
           TVA deductibil� în valoare de X lei  este aferenta facturilor 
fiscale înregistrate de c�tre contribuabil în eviden�a financiar contabila 
si care indeplinesc calitatea de documente justificative potrivit art. 155 
din Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 145 
�i 146 din Codul Fiscal, valoarea acestora incluzând �i TVA aferent�.  
           Preciz�m c� suma total� a cheltuielilor a fost în valoare de X lei 
�i se compune din: 
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- a) X lei ( cheltuieli inclusiv TVA), din care suma de X lei 
reprezint� TVA pentru care organele fiscale au acordat drept de 
deducere, cu ocazia efectu�rii inspec�iei fiscale . 
- b) X  lei, cheltuieli nepurt�toare de TVA, specificate în raportul de 
inspec�ie fiscal� general� X; 
           De asemenea, în anul X, veniturile au provenit din prest�ri 
servicii în domeniul protec�iei muncii, care, în conformitate cu art. 141 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu sunt scutite de taxa pe 
valoarea ad�ugat�, iar procedeul sutei m�rite nu se aplic� în cazul de 
fa��, cum solicit� contribuabilul, acesta prestând servicii externe de 
prevenire �i protec�ie catre societ��i comerciale, în baza unor 
contracte, servicii pentru care contribuabilul a emis facturi, din care 
rezult� clar c� valoarea contractului �i pre�ul nu include �i taxa pe 
valoarea ad�ugat�.  
           Prin urmare, solicitarea petentului de diminuare a venitului cu 
TVA colectat� calculat� prin procedeul sutei m�rite, în sum� de X lei 
este eronat� �i f�r� temei legal. 
           Astfel, pentru anul X, organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
corect la recalcularea impozitului pe venit datorat de persoana fizic� 
autorizat� X ,  diferen�a de impozit pe venit net anual stabilit în plus 
fiind de X lei. 
          Pentru anul X, venitul net declarat de contribuabil prin declara�ia 
special�"200" este în valoare de X lei, impozitul pe venit aferent a fost 
în valoare de X lei, iar în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, baza 
impozabil� nu s-a modificat, venitul net r�mânând la aceea�i valoare 
de X lei, care a fost declarat�, nerezultând diferen�e stabilite 
suplimentar. 
           De asemenea, afirma�ia contestatorului cu privire la diminuarea 
venitului net realizat, cu suma de X lei reprezentând TVA de plat�, este 
eronat�. 
           A�a cum am ar�tat �i la pct. III.1 �i pct. III.2 (referitor la anul X), 
contribuabilul nu beneficieaz� de procedeul sutei m�rite, prin urmare, 
taxa colectat� se stabile�te aplicând cota de 19%, asupra veniturilor 
realizate din opera�iunile taxabile, iar solicitarea de diminuare a 
venitului net cu TVA colectat� în sum� de X lei (sum� ce reprezint� 
TVA stabilita suplimentar de organele de control), nu este fondat� �i 
legal�. 
           De asemenea, afirma�ia contestatorului cu privire la diminuarea 
venitului net realizat, în sum� de X lei, cu suma de X lei - T.V.A. de 
plat�, este eronat�. 
           Mai mult afirma�ile petentului referitoare la modul de operare a 
TVA colectata fata de venitul net si impozitul pe venit, nu pot fi 
re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât, 
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contribuabilul nu beneficiaz� de aplicarea procedeului sutei m�rite, prin 
urmare, taxa colectat� se stabile�te aplicând cota de 19%, asupra 
veniturilor realizate din opera�iunile taxabile, iar solicitarea de 
diminuare a venitului net cu TVA colectat� nu este fondat� �i legal�. 
           În concluzie, în mod legal, organele de inspec�ie fiscal�, pentru 
anul X, au stabilit unui impozit pe venit suplimentar, în sum� de X 
lei, motiv pentru care pentru acest cap�t de cerere referitor la 
impozitul pe venit în sum� de X lei, contesta�ia se va respinge ca 
neîntemeiat�. 
   Referitor la suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente TVA �i suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venit, fa�� de cele re�inute la pct. III.1 �i pct. 
III.2, acestea se datoreaz�, în condi�iile în care sunt accesorii aferente 
unor debite stabilite ca datorate, precum �i potrivit principiului de drept, 
„accesoriul urmeaz� principalul”, motiv pentru care, contesta�ia se va 
respinge ca neîntemeiat�, pentru suma de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente TVA �i suma de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
 
 
 
           Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 

D E C I D E : 
 
           Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
persoana fizic� autorizat� X din X, împotriva: 
 
- Deciziei de impunere nr. X privind obliga�ii fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, emis� în baza raportului de inspec�ie general� nr. 
X încheiat de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, �i care vizeaz� 
suma par�ial� de X lei reprezentând:  
  X lei  - TVA; 
  Xlei  - major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
- Deciziei de impunere nr. X privind obliga�ii fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
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desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere, emis� în baza raportului de inspec�ie general� nr. 
X încheiat de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, �i care vizeaz� 
suma par�ial� de X lei reprezentând:  
         X lei - impozit pe venit;   
         X lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit. 
 
        Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  
în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 

 
Director Executiv 

 


