MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
SATU MARE

DECIZIA nr. …………./………….2007
privind solutionarea contestatiei depusa
de Independent …………..din Satu Mare
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare
sub nr…………….2007
Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de
………………. prin contestatia nr…………………..2007, formulata impotriva Deciziei
de impunere fiscala nr……………………..2007 intocmita de oganele de control din
cadrul Serviciului control fiscal persoane fizice, Activitatea de Inspectie Fiscala,
Administratia Finantelor Publice Satu Mare.
Independent …………….. are domiciliul fiscal in localitatea Satu Mare, str.
…………………., jud. Satu Mare.
Contestatia a fost depuse in termenul legal prevazut de art.176 alin.(1), Titlul IX
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.174, art.176
alin.(1) si art.178 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva
actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia
Generala a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra cauzei.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I Independent …………. prin contestatia nr……………….2007 formulata
impotriva Deciziei de impunere fiscala nr………………...2007 intocmita de oganele de
control din cadrul Serviciului control fiscal persoane fizice, Activitatea de Inspectie
Fiscala, Administratia Finantelor Publice Satu Mare, contesta suma ………. lei (RON),
reprezentand:
- impozit pe venit global 2004
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2004
… lei
- impozit pe venit global 2005
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2005
… lei
In fapt, in timpul controlului contribuabilul nu a putut prezenta documentele
justificative pentru cheltuielile efectuate, pe motiv ca in cursul anului 2006, la domiciliul
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ei s-a produs un incendiu, in care au ars documentele. Cu ocazia depunerii contestatiei
petenta precizeaza ca s-au reconstituit documente, respectiv au fost gasite ulterior
documente.
In drept, sunt invocate prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.
1.040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au
calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cuprinzand Normele Metodologice privind organizarea si conducerea evidentei
contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pct.22 si
pct.23 din acest act normative. De asemenea sunt invocate prevederile art.63 si art.64 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, si prevederile art.48 pct.4 alin.a) si b)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
II. Prin Decizia de impunere fiscala nr……………… si Raportul de inspectie
fiscala nr……………. intocmite de oganele de control din cadrul Serviciului control
fiscal persoane fizice, Activitatea de Inspectie Fiscala, Administratia Finantelor Publice
Satu Mare, se prevad urmatoarele:
Referitor la impozit pe venitul global aferent anului 2004
Cu ocazia controlului, contribuabilul a declarat ca nu poate prezenta documentele
justificative pentru cheltuieli, pe motiv ca in cursul anului 2006, la domiciliul ei a avut
loc un incendiu, in care au ars documentele societatii. Conform Ordinului nr. 58/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei
contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil ,
Ind. ………….. avea obligatia sa reconstituie documentele justificative, conform cap.C.``
Reconstituirea documentelor justificative si contabile, pierdute, sustrase sau distruse.
Conform L.571/2003, art.49,alin.7, lit.a)`` cheltuielile aferente venitului sunt acele
cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii acestuia,
justificate prin documente``.
Referitor la impozit pe venitul global aferent anului 2005
Cu ocazia controlului, contribuabilul a declarat ca nu poate prezenta documentele
justificative pentru cheltuieli, pe motiv ca in cursul anului 2006, la domiciliul ei a avut
loc un incendiu, in care au ars documentele societatii. Conform Ordinului nr. 1040/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei
contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil ,
Ind. .............. avea obligatia sa reconstituie documentele justificative, conform cap.C.``
Reconstituirea documentelor justificative si contabile, pierdute, sustrase sau distruse.
Conform L.571/2003, art.49,alin.7, lit.a)`` cheltuielile aferente venitului sunt acele
cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii acestuia,
justificate prin documente``.
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Avand in vedere cele de mai sus s-a stabilit ca Ind. .............. are urmatoarele
obligatii fata de bugetul consolidat al statului :
- impozit pe venit global 2004
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2004
… lei
- impozit pe venit global 2005
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2005
… lei

III. Luand in considerare constatarile organului de control, motivele prezentate de
petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare
pentru perioada verificata, invocate de contestatoare si de organele de inspectie fiscala, se
retin urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii este daca Ind. …. in urma reconstituirii documentelor
justificative pierdute datoreaza impozitul pe venitul global pe 2004 si 2005, dobanzile si
penalitatile aferente
In fapt, Ind. ………. cu ocazia controlului, a declarat ca nu poate prezenta
documentele justificative aferente anului 2004 si 2005 pentru cheltuieli, pe motiv ca in
cursul anului 2006, la domiciliul ei a avut loc un incendiu, in care au ars documentele
respective. Cu ocazia solutionarii contestatiei se precizeaza ca au fost gasite documente
justificative pentru cheltuieli aferente anului 2004 si 2005.
In drept, art.63 si art.64 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
prevede urmatoarele:
“Art. 63
Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile
Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie
probe la stabilirea bazei de impunere. In cazul in care exista si alte acte doveditoare,
acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impunere.
Art. 64
Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat la baza
declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baza de probe
sau constatari proprii.”
Din actele existente la dosarul cauzei reiese ca nu au fost avute in vedere la
stabilirea bazei de impunere documentele justificative pentru cheltuieli aferente anului
2004 si 2005, si faptul ca documentele justificative ale contribuabilului constituie probe la
stabilirea bazei de impunere se va desfiinta Decizia de impunere fiscala
nr…………….2007 intocmita de oganele de control din cadrul Serviciului control fiscal
persoane fizice, Activitatea de Inspectie Fiscala, Administratia Finantelor Publice Satu
Mare, in temeiul art.186 alin.3) din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind
3

Codul de procedura fiscala, iar organele de inspectie fiscala, vor recalcula impozitul pe
venitul global pe anul 2004 si 2005, avand in vedere cele precizate in continutul deciziei,
prevederile legale aplicabile in speta si cele precizate mai sus.
Art. 186 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, prevede urmatoarele:
“(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat,
situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in
vedere strict considerentele deciziei de solutionare.”
In acest sens, Ordinul MFP nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata precizeaza:
“12.6. In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a
actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la
desfiintare.
12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la
data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al
contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei
de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din
actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii.”

IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art.186 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, pct.12.6, pct. 12.7 si pct. 12.8 din OMFP nr. 519 din 27 septembrie 2005
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata coroborat cu dispozitiile art.63 si
art.64 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala se
DECIDE
desfiintarea Deciziei de impunere fiscala nr…………….2007 intocmita de oganele de
control din cadrul Serviciului control fiscal persoane fizice, Activitatea de Inspectie
Fiscala, Administratia Finantelor Publice Satu Mare, pentru suma de …… lei
(RON), reprezentand:
- impozit pe venit global 2004
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2004
… lei
- impozit pe venit global 2005
… lei
- majorari de intarziere aferente ivg 2005
… lei
urmand sa se efectueze o noua verificare care va viza strict aceeasi perioada si
acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul
accesoriilor aferente. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform
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considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului
sume mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii.
Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la data
comunicarii.
Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios
administrativ competenta potrivit legii, respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen
de 6 luni de la data comunicarii.
DIRECTOR EXECUTIV
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