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D E C I Z I A nr. 446/141/31.03.2015 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de PFA X 

înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/17.02.2015 
 

 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. X - Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Fizice prin adresa nr.X/05.02.2015, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub 
nr.X/17.02.2015, asupra contesta�iei formulat� de PFA X, CIF X, cu domiciliul fiscal în X, 
str. X, nr.X, sc.X, et.X, ap.X, jud. X �i cu domiciliul procedural ales pentru comunicarea 
actelor în X, cartier X, B-dul X, nr.X sc.X et.X, ap.X, jud. X. 

 
PFA X contest� par�ial m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� prin 

Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.11.2014 �i implicit împotriva actelor fiscale emise ca 
urmare a valorific�rii acestuia, respectiv Deciziile de impunere privind impozitul pe venit �i 
contribu�iile sociale stabilite 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.X/25.11.2014, nr.X/25.11.2014 �i nr.X/25.11.2014. 

 
Având în vedere c� raportul de inspec�ie fiscal� pe care contestatorul îl contest� 

este raportul în care au fost prezentate constat�rile inspec�iei, din punct de vedere faptic �i 
legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziilor de impunere, în temeiul Titlului IX din Codul 
de procedur� fiscal�, republicat, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara se va pronun�a asupra deciziilor de impunere, decizii ce au fost emise în baza 
raportului de inspec�ie fiscal�, în situa�ia în care, în Ordinul nr.149/2007 privind aprobarea 
formularului „Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal�” se precizeaz� expres posibilitatea de a contesta Decizia de impunere, 
astfel: 

„În conformitate cu art.205 �i art.206 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva sumelor de plat� din prezenta decizie 
se poate face contesta�ie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la 
organul fiscal emitent, sub sanc�iunea dec�derii. La prezenta Decizie de impunere se 
anexeaz� Raportul de inspec�ie fiscal� care, împreun� cu anexele, con�ine....pagini. 
Prezenta reprezint� titlu de crean�� .” 

În condi�iile în care Decizia de impunere este titlu de crean�� care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil� contestatorului �i aceasta fiind cea care produce efecte 
fa�� de contestator �i nu raportul de inspec�ie fiscal� în care doar sunt consemnate 
constat�rile inspec�iei fiscale, în conformitate cu prevederile pct.5.4 Ordinul nr.2906/2014 
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privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�: 

“5.4. Raportul de inspec�ie fiscal�/procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, 
dup� caz, nu constituie titlu de crean��, acesta stând la baza emiterii actului administrativ 
fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decât împreun� cu acesta.” 
D.G.R.F.P. Timi�oara ca organ competent în solu�ionare se va investi cu solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de contestator împotriva Deciziilor de impunere. 

 
Referitor la suma contestat� aferent� Deciziilor de impunere privind impozitul pe 

venit �i contribu�iile sociale stabilite 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.X, nr.X �i nr.X din data de 25.11.2014 emise de Serviciul de 
Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, s-au re�inut urm�toarele aspecte: 

În considerarea prevederilor art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, organul competent în solu�ionare a solicitat contestatorului prin adresa 
nr.X/03.03.2015 precizarea sumei contestate individualizate pe categorii de impozite �i 
taxe. 

Cu adresa FN înregistrat� la Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice X sub 
nr.X/12.03.2015 �i la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/16.03.2015, contestatorul a r�spuns 
solicit�rii precizând c�, contest� suma de X lei reprezentând: 

-  X lei - contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate; 
-     X lei - dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata CASS; 
-  X lei - impozit pe venit suplimentar 16 % x (36.375 lei-2.000 lei CASS); 
-  X lei -  dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata impozituli pe venit. 
Totodat�, precizeaz� c� contest� �i suma de X lei compus� din: 
- X lei reprezentând 16 % aplicat sumei de X lei CASS; 
- Xlei reprezentând dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata impozit. 
 
Din con�inutul Deciziilor de impunere nr.X nr.X �i nr.X din data de 25.11.2014, 

organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatorului suma total� de X lei 
reprezentând: impozit pe venit pentru anii 2011, 2012, 2013 în sum� de X lei �i accesorii 
aferente în sum� de X lei, contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anii 2011, 
2012, 2013 în sum� de X lei �i accesorii aferente în sum� de X lei, iar prin completarea la 
contesta�ia ini�ial� înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/16.03.2015, solicit� 
anularea par�ial� a sumelor înscrise în acestea, respectiv suma de X lei reprezentând: 
impozit pe venit în sum� de X lei �i accesorii aferente în sum� de X lei, contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei �i accesorii aferente în sum� de X lei.  

Fa�� de cele prezentate mai sus, se re�ine c� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara se va investi, dup� verificarea în totalitate a condi�iilor de 
procedur�, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de PFA X, pentru suma total� de X lei 
reprezentând: 

- X lei - impozit pe venit suplimentar aferent anilor 2011, 2012, 2013; 
- X lei - accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar; 
- X lei - contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate; 
-    X lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate. 
 
Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.                                                                                                                                                                                            

 Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
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ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  

 
I. Prin contesta�ia formulat� PFA X contest� urm�toarele aspecte: 
1) Trecerea  cheltuielilor cu chiria pentru sediul PFA X la nedeductibile, de�i exist� 

un contract nr.X/04.03.2011 înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice X, în care se 
face precizarea spa�iului alocat PFA din locuin��, sum� pe care trebuie s� o pl�teasc� 
lunar, precum �i modalitatea de plat� (cu chitan�� de mân�). 

2) Modul de calcul a impozitului suplimentar consemnat de organele de inspec�ie 
fiscal� �i anume, la totalul sumei stabilit� ca venit net suplimentar se aplic� CASS 5%, 
care se deduce din totalul consemnat �i la rezultat se aplic� cota unic� de 16 %. S-a 
calculat 16 % din total sum� consemnat� ca venit suplimentar. 

Urmare a adresei nr.X/03.03.2015 emis� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii prin 
care se solicita precizarea naturii debitului �i cuantumul sumei contestate, PFA X prin 
adresa înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X8/16.03.2015, precizeaz� c� nu este 
de acord cu trecerea la cheltuieli nedeductibile a sumei de X lei reprezentând chirie pl�tit� 
pentru sediul social în perioada 2011-2013, sum� pentru care a fost pl�tit impozit pentru 
cedarea folosin�ei bunurilor, în valoare de X lei la A.F.P. X, conform contractului de 
încheiere nr.X/04.03.2011. 

Contestatorul precizeaz� c�, contest� suma de X lei reprezentând: 
- Xlei - contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate; 
-    X lei - dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata CASS; 
- X lei - impozit pe venit suplimentar 16 % x (36.375 lei-2.000 lei CASS); 
- X lei -  dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata impozitului pe venit. 
De asemenea, precizeaz� c� contest� aplicarea impozitului pe venit �i asupra cotei 

de CASS stabilit� pentru venitul suplimentar, respectiv  suma de X lei compus� din: 
- X lei reprezentând 16 % aplicat sumei de X lei CASS; 
- Xlei reprezentând dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere la plata impozit. 
 
II. Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr.X/25.11.2014 în baza c�ruia s-au emis Deciziile de impunere privind impozitul pe 
venit �i contribu�iile sociale stabilite 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.X/25.11.2014, nr.X/25.11.2014 �i nr.X/25.11.2014. 

 
Anul 2011 
Conform declara�iei 200 privind veniturile realizate, înregistrat� la AFP. X cu nr.Xdin 

24.05.2012, pe anul 2011 organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarea situa�ie 
financiar-contabil�: 

Venit brut              X lei; 
Cheltuieli deductibile            X lei; 
Venit net                                  X lei; 
Impozit pe venit                         X lei. 
 
Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 

persoanele fizice nr.Xemis� în data de 30.05.2012 de c�tre A.F.P. X, pe anul 2011 au 
constatat urm�toarea situa�ie: 

Venit net                                                                          X lei; 
Venit net anual impozabil                                             X lei; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                      X lei; 
Suma de virat entit��ii nonprofit / unit��ii de cult                         X lei; 
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Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                 X lei; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite in plus    X lei. 
 
În urma verific�rii Registrului Jurnal de încas�ri �i pla�i pentru anul 2011, organele 

de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
Venit brut                       X lei; 
Cheltuieli deductibile X lei; 
Venit net                       X lei; 

      Impozit pe venit              X lei. 
 
Urmare a verific�rii facturilor emise �i încasate în anul 2011 conform documentelor 

puse la dispozi�ie, respectiv extrase de cont �i chitan�e, pentru serviciile prestate, �i 
anume: "Activit��i de inginerie �i consultan�� tehnic� legate de acestea", contribuabilul a 
declarat un venit brut mai mic decât venitul brut realizat în suma de X lei. 

În ceea ce prive�te cheltuielile realizate, în urma verific�rii efectuate pentru anul 
2011, s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal înregistrate de 
contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pla�i în sum� de X lei, dup� cum urmeaz�:  

- X lei reprezentând cheltuieli cu combustibilul;  
-    X lei reprezentând dep��ire plafon cheltuieli cu diurna �i cazare;  
-   X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i în 

baza unor documente care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, respectiv 
acestea nu au fost emise pe X P.F.A., C.I.F. : X5; 

- X lei reprezentând cheltuieli cu chiria aferent� sediului social din Xpl�tit� unei 
persoane fizice, înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, pentru care 
contribuabilul nu a întocmit un document justificativ, respectiv "dispozi�ie de plat�-
încasare" c�tre casierie care s� ateste decontarea pla�ilor aferente chiriei. Contribuabilul a 
prezentat organelor de inspec�ie fiscal� un contract de închiriere spa�iu înregistrat la AFP 
Caransebe� sub nr.X/04.03.2011, întocmit între PFA X �i persoanele fizice X �i X în 
calitate de coproprietari �i chitan�e de mân� prin care X atest� c� a primit de la 
contribuabil contravaloarea chiriei lunare. 

Având în vedere faptul c�, documentele prezentate de contribuabil, respectiv 
contract de închiriere �i chitan�e de mân�, se refer� la cheltuieli cu prest�ri de servicii 
(închiriere) efectuate de o persoan� fizic�, conform prevederilor legale în vigoare, în spe�� 
Legea contabilit��ii nr.82/1991. Potrivit O.M.F.P. nr.1040/2004, pentru a fi înregistrate în 
contabilitatea în partid� simpla, acestea trebuie s� aib� la baza contracte sau conven�ii, 
întocmite în acest scop, �i "Dispozi�ii de plat�-încasare" c�tre casierie. 

Referitor la neutilizarea de c�tre contribuabil a documentului justificativ "dispozi�ie 
de plat�-încasare" c�tre casierie, pentru decontarea pla�ilor cu chiria c�tre o persoana 
fizic�, în Nota explicativ� luat� de organele de inspec�ie fiscal�, acesta sus�ine c� a 
respectat prevederea contractual� privind plata chiriei în baza chitan�elor de mân�. 

Mai mult decât atât, în ceea ce prive�te plata unei chirii aferent� sediului social din 
Caransebe� al contribuabilului în cuantum de 250 euro/luna, aceasta apare ca 
nejustificat� din punct de vedere al afacerii, în condi�iile în care d-nul X, a�a cum 
precizeaz� în Nota explicativa nu îl utilizeaz� mai mult de 15 zile pe an, activitatea de 
prest�ri servicii de inginerie �i consultan�� tehnic� legat� de acestea a P.F.A. X, 
desf��urându-se conform contractului de prest�ri servicii nr.X/2010 la SC XX  SA cu sediul 
în Cluj-Napoca.  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� faptul c�, beneficiarul mai sus 
men�ionat, i-a asigurat d-nului X conform contractului cazarea �i utilit��ile necesare la Cluj-
Napoca. Înregistrarea în eviden�a contabil� în partida simpl� a cheltuielii cu chiria la sediul 
social, a avut ca �i consecin�a diminuarea bazei impozabile a impozitului pe venit, sumele 
pl�tite de contribuabil cu titlu de chirie c�tre so�ia sa X, fiind utilizate pentru uzul familiei 
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sale, a�a cum se precizeaz� la art.48 alin.(7) lit.a) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.44 
alin.(1), art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.c) alin.(7), lit.a), lit.1^1 din 
Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
prevederile pct.13, 14, 15,16, 43 lit. a) din Ordinul nr.1040/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea evidentei contabile în partida 
simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu 
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991. 

  
Situa�ia fiscal� pentru anul 2011 în urma verific�rii este urm�toarea:  
Venit brut                     Xlei;             
Cheltuieli deductibile X  lei;              
Venit net                     X lei;              
Impozit pe venit          X lei.               
Astfel, pentru anul 2011 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de venit 

net în sum� de X lei, stabilit� în plus fa�� de venitul net declarat �i un impozit în plus în 
sum� de X lei (X lei impozit pe venitul net realizat - X lei impozit pe venitul net declarat).  

Pentru diferen�a de impozit pe venit în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� 
au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X 
lei în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 Organele de inspec�ie fiscal�, pentru diferen�a de venit net în sum� de X lei 
stabilit� suplimentar în urma inspec�iei fiscale efectuat� pentru anul 2011, au calculat  
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei (X lei x 5,5 %), în conformitate 
cu prevederile art. 296^21, art. 296^22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru diferen�a în sum� de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei 
�i penalit��i de întârziere în sum� de Xlei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i 
art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Anul 2012 
Conform declara�iei 200 privind veniturile realizate, înregistrat� la AFP. X cu nr.X 

din 21.02.2013, pe anul 2012 a rezultat urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 
Venit brut              X lei; 
Cheltuieli deductibile X lei; 
Venit net                       X lei; 
Impozit pe venit              X lei. 
 
Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 

persoanele fizice, nr.X emis� în data de 03.07.2013 de c�tre A.F.P. X, pe anul 2012 
rezult� urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 

Venit net                                                                                                  X lei; 
Venit net anual impozabil                                                                       X lei; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                        X lei; 
Suma de virat entit��ii nonprofit / unit��ii de cult                                              X lei; 
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                                    X lei; 
Diferen�e de impozit rezultate din regularizarea anual� stabilite în minus  X lei. 
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Organele de inspec�ie fiscal� în urma verific�rii Registrului jurnal de încas�ri �i pla�i 
pentru anul 2012 au constatat urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 

Venit brut                       X lei; 
Cheltuieli deductibile X lei; 
Venit net                       X lei; 
Impozit pe venit              X lei. 
În urma verific�rii efectuate pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au 

constatat urm�toarele aspecte: 
a) În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
Urmare a verific�rii facturilor emise �i încasate în anul 2012 conform documentelor 

puse la dispozi�ie de c�tre contribuabil, respectiv extrase de cont �i chitan�e, pentru 
serviciile prestate, contribuabilul a declarat un venit brut mai mare decât venitul brut 
realizat în sum� de X lei. 

b) În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 
În urma verific�rii documentelor contabile pentru anul 2012 s-au constatat cheltuieli 

nedeductibile din punct de vedere fiscal în sum� de X lei, reprezentând: 
- X lei reprezentând 50% din totalul cu cheltuielile cu repara�iile auto în sum� de 

Xlei, efectuate în anul 2012; 
- X lei reprezentând dep��ire cheltuieli cu diurna �i cazare;  
- X lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru uzul personal al contribuabilului 

(ochelari, analize medicale); 
- X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul Jurnal de încas�ri �i pla�i în 

baza unor documente care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, respectiv 
acestea nu au fost emise pe X PFA., C.I.F.: X. 

-X lei reprezentând cheltuieli cu chiria la sediul social pl�tit� unei persoane fizice 
înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, pentru care contribuabilul nu a întocmit 
un document justificativ, respective dispozi�ie de plat�-încasare c�tre casierie care s� 
ateste decontarea pl��ilor aferente chiriei. 

Mai mult decât atât, în ceea ce prive�te plata unei chirii aferent� sediului social din 
Caransebe� al contribuabilului în cuantum de 250 euro/luna, aceasta apare ca 
nejustificat� din punct de vedere al afacerii, în condi�iile în care d-nul X, a�a cum 
precizeaz� în Nota explicativ� nu îl utilizeaz� mai mult de 15 zile pe an, activitatea de 
prest�ri servicii de inginerie �i consultan�� tehnic� legat� de acestea a P.F.A. X, 
desf��urându-se conform contractului de prest�ri servicii nr.X/2010 la SC X X SA cu sediul 
în Cluj-Napoca.  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, P.F.A. X a înregistrat în 
eviden�a contabil� �i cheltuieli cu chiria �i utilit��i la locul desf��ur�rii activit��ii, respectiv 
municipiul Cluj-Napoca. Înregistrarea în evidenta contabil� în partid� simpl� a cheltuieli cu 
chiria la sediul social, a avut ca �i consecin�a diminuarea bazei impozabile a impozitului pe 
venit, sumele pl�tite de contribuabil cu titlu de chirie c�tre so�ia sa X, fiind utilizate pentru 
uzul familiei sale, a�a cum se precizeaz� la art.48 alin.(7) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.44 
alin.(1), art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.c) alin.(7), lit.a), lit.1^1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
prevederile pct.13, 14, 15,16, 43 lit.a) din Ordinul nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea evidentei contabile în partid� simpl� de 
c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991. 

 
Situa�ia fiscal� pentru anul 2012 în urma verific�rii este urm�toarea:  
Venit brut                       X lei;   (X lei - X lei) 
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Cheltuieli deductibile X lei;   (X lei - X lei) 
Venit net                       X lei;   (X lei + X lei) 
Impozit pe venit              X lei.   (  X lei + X lei) 
Astfel, pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de venit 

net în sum� de X lei, stabilit� în plus fa�� de venitul net declarat �i un impozit în plus în 
suma de X lei X lei impozit pe venitul net realizat - X lei impozit pe venitul net declarat). 

Pentru diferen�a de impozit pe venit în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� 
au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X 
lei în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 Organele de inspec�ie fiscal�, pentru diferen�a de venit net în sum� de X lei 
stabilit� suplimentar în urma inspec�iei fiscale efectuat� pentru anul 2012, au calculat  
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei (X lei x 5,5 %), în conformitate 
cu prevederile art.296^21, art. 296^22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru diferen�a în sum� de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de Xlei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i 
art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Anul 2013 
Conform declara�iei 200 privind veniturile realizate, înregistrat� la AFP. Xcu nr. Xdin 

24.01.2014, pe anul 2013 a rezultat urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 
Venit brut                        X lei; 
Cheltuieli deductibile  X lei; 
Venit net                        X lei; 
Impozit pe venit               X lei. 
 
Conform Deciziei de Impunere Anual� pentru veniturile realizate din România de 

persoanele fizice nr.X emis� în data de 12.06.2014 de c�tre A.F.P. X, pe anul 2013 rezult� 
urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 

Venit net                                                                                                    X lei; 
Venit/câ�tig net anual impozabil                                                                X lei; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat X lei; 
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                                     X lei; 
Diferen�e de impozit rezultate din regularizarea anual� stabilite în minus      X lei. 
 
Potrivit Registrului Jurnal de încas�ri �i pla�i pentru anul 2013, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarea situa�ie financiar-contabil�: 
Venit brut                       X lei; 
Cheltuieli deductibile X lei; 
Venit net                       X lei; 
Impozit pe venit              X lei. 
În urma verific�rii efectuate pentru anul 2013, s-au constatat urm�toarele aspecte : 
 a) În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
În urma verific�rii facturilor emise �i încasate în anul 2013, conform documentelor 

puse la dispozi�ie de c�tre contribuabil, respectiv extrase de cont �i chitan�e, pentru 
serviciile prestate, contribuabilul a declarat un venit brut mai mare decât venitul brut 
realizat în sum� de X lei. 

b) În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 
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În urma verific�rii documentelor contabile pentru anul 2013 s-au constatat cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal în sum� de X lei, reprezentând: 

- X lei reprezentând 50% din totalul cu cheltuielile cu autoturismul (roviniet�) în 
sum� de Xlei, efectuate în anul 2013. 

- X lei, reprezentând 50% din totalul cu cheltuielile cu combustibilul în sum� de X 
lei, efectuate în anul 2013. 

- X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� f�r� documente.  
- Xlei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul Jurnal de încas�ri �i pl��i în 

baza unor documente care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, respectiv 
acestea nu au fost emise pe XPFA., C.I.F.: X. 

- X lei reprezentând cheltuieli cu chiria la sediul social pl�tit� unei persoane fizice 
înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, pentru care contribuabilul nu a întocmit 
un document justificativ, respectiv dispozi�ie de plat�-încasare c�tre casierie care s� 
ateste decontarea pla�ilor aferente chiriei. 

Mai mult decât atât, în ceea ce prive�te plata unei chirii aferent� sediului social din 
Caransebe� al contribuabilului în cuantum de 250 euro/luna, aceasta apare ca 
nejustificat� din punct de vedere al afacerii, în condi�iile în care d-nul X, a�a cum 
precizeaz� în Nota explicativa nu îl utilizeaz� mai mult de 15 zile pe an, activitatea de 
prest�ri servicii de inginerie �i consultan�� tehnic� legat� de acestea a P.F.A. X, 
desf��urându-se conform contractului de prest�ri servicii nr.X/2010 la SC X X SA cu sediul 
în Cluj-Napoca. 

 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, P.F.A. Cojocaru Dumitru a 
înregistrat în evidenta contabil� �i cheltuieli cu chiria �i utilit��i la locul desf��ur�rii 
activit��ii, respectiv municipiul Cluj-Napoca. Înregistrarea în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� a cheltuielii cu chiria la sediul social, a avut ca �i consecin�a diminuarea bazei 
impozabile a impozitului pe venit, sumele pl�tite de contribuabil cu titlu de chirie c�tre so�ia 
sa X, fiind utilizate pentru uzul familiei sale, a�a cum se precizeaz� la art.48 alin.(7) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.44 
alin.(1), art.48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.c) alin.(7), lit.a), lit.1^1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
prevederile pct.13, 14, 15,16, 43 lit.a) din Ordinul 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 în conformitate cu prevederile 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991. 

  
Situa�ia fiscala pentru anul 2013 în urma verific�rii este urm�toarea:  
Venit brut                            X lei;   (X lei -  X lei) 
Cheltuieli deductibile X lei;   (X lei - X lei) 
Venit net                       X lei;   (X lei + X lei) 
Impozit pe venit              X lei.   (X lei + X lei) 
 
Astfel, pentru anul 2013, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de venit 

net în sum� de X lei, stabilit� în plus fa�� de venitul net declarat �i un impozit în plus în 
sum� de X lei (X lei impozit pe venitul net realizat - X lei impozit pe venitul net declarat).  

Pentru diferen�a de impozit pe venit în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� 
au calculat major�ri de întârziere în sum� de 102 lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
X lei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Organele de inspec�ie fiscal�, pentru diferen�a de venit net în sum� de X lei stabilit� 

suplimentar în urma inspec�iei fiscale efectuat� pentru anul 2013, au calculat  contribu�ia 
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de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei (X lei x 5,5 %), în conformitate cu 
prevederile art.296^21, art. 296^22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru diferen�a în sum� de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei 
�i penalit��i de întârziere în sum� de X lei în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i 
art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare  în perioada verificat�, invocate de contestator �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
1. Referitor la dreptul de deducere la calculul impozitului pe venit pentru 

perioada 2011-2013 a cheltuielilor reprezentând contravaloarea chiriei aferent� 
sediului social în valoare total� de X lei. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 2011-2013, 

contestatorul a înregistrat pe cheltuieli suma total� de X lei, reprezentând contravaloare 
chirie aferent� sediului social din X, pentru care nu a întocmit un document justificativ, 
respectiv „dispozi�ie de plat�-încasare” c�tre caserie, care s� ateste decontarea pl��ilor 
aferente chiriei.  

Contestatorul a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� un contract de închiriere 
spa�iu înregistrat la A.F.P. X sub nr.X/04.03.2011, întocmit între PFA X �i persoanele fizice 
X �i X în calitate de coproprietari �i chitan�e de mân� prin care X atest� c� a primit 
contravaloarea chiriei lunare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, aceast� chirie în 
cuantum de 250 euro/lun�, apare ca nejustificat� în condi�iile în care contestatorul în Nota 
explicativ� dat�, precizeaz� c� sediul nu îl utilizeaz� mai mult de 15 zile pe an, activitatea 
de prest�ri servicii def��urându-se conform contractului de prest�ri servicii nr.X/2010 la 
SC X SA cu sediul în Cluj-Napoca.  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� PFA X a înregistrat în 
eviden�a contabil� �i cheltuielile cu chiria �i utilit��i de la locul desf��ur�rii activit��ii, 
respectiv municipiul Cluj-Napoca. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� pentru cheltuielile aferente sediului social 
în sum� total� de X lei nu au acordat drept de deducere la calculul impozitului pe venit, 
fiind înc�lcate prevederile art.44 alin.(1), art.48 alin.(1). (2), (4) lit.a), alin.(7) lit.a), lit.1^1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct.13,14, 15,16, 43 lit.a) din Ordinul 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 în conformitate cu prevederile 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 

         Art.44 
        „(1) Perioada impozabil� este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.” 

 
        Art.48. 



                               
                          

 10 

        „(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
       (2) Venitul brut cuprinde: 
        a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natura din desf��urarea 
activit��ii; 
       [...] 
       (4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse sunt: 
         a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, 
justificate prin documente  
        [...]    
        (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
         a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei 
sale;” 
        Norme metodologice: 
        “37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt 
aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de 
contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4)-(7) din Codul fiscal. 
        Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor 
pentru a putea fi deduse sunt: 
        a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
        b) s� corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente; 
      c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost 
pl�tite.” 

 
De asemenea, sunt incidente �i prevederile Ordinului nr.1040/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în 
partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
         “13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în 
partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente principale, 
prev�zute în structura formularelor aprobate: 

    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-

financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i 

temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare 

efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 

efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în 

documente justificative. 
  15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 

simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizeaz� 
toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare. 
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             16. Documentele provenite din rela�iile de cump�rare a unor bunuri de la persoane 
fizice pot fi înregistrate în eviden�a contabil� în partid� simpl� numai în cazurile în care se 
face dovada intr�rii în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de 
achizi�ie (cod 14-4-13) sau a Notei de recep�ie �i constatare de diferen�e (cod 14-3-1/A), 
dup� caz, �i a pl��ii acestora pe baz� de Dispozi�ie de plat�-încasare c�tre casierie (cod 
14-4-4). 

  În cazul în care documentele respective se refer� la cheltuieli pentru prest�ri de 
servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baz� de norm� de venit, pentru a fi 
înregistrate în eviden�a contabil� în partid� simpl� a contribuabililor prev�zu�i la pct.1, 
acestea trebuie s� aib� la baz� contracte sau conven�ii, întocmite în acest scop în 
conformitate cu reglement�rile legale în vigoare, �i Dispozi�ie de plat�-încasare c�tre 
casierie (cod 14-4-4). 

   [...] 
  43. Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente 

veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
  a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, 

justificate prin documente; 
 b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au 

fost pl�tite;” 
 
Având în vedere prevederile legale de mai sus, rezult� c� sunt deductibile numai 

acele cheltuieli care sunt efectuate în interesul direct al activit��ii, respectiv pentru 
realizarea veniturilor �i care sunt justificate cu documente întocmite potrivit dispozi�iilor 
legale în vigoare pe perioada supus� impunerii. 

 
În cazul în spe�� se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de 

deducere la calculul impozitului pe venit a cheltuielilor cu chiria aferent� sediului social din 
Caransebe� în cuantum de 250 euro/lun�, deoarece pe de o parte nu au fost întocmite 
documente justificative, respectiv “dispozi�ie de plat�-încasare” c�tre caserie care s� 
ateste decontarea pl��ilor aferente chiriei, iar pe de alt� parte acestea nu au fost efectuate 
în scopul realiz�rii de venituri, întrucât a�a cum rezult� din Nota explicativ� dat�, spa�iul nu 
este utilizat mai mult de 15 zile pe an, activitatea de prest�ri servicii de inginerie �i 
consultan�� tehnic� desf��urându-se în Cluj-Napoca.  

Potrivit Contractului de prest�ri servicii nr.X/2010 încheiat între X în calitate de 
prestator �i SC X SA în calitare de beneficiar, rezult� c� activitatea de prest�ri servicii de 
inginerie �i consultan�� tehnic� se desf��oar� la beneficiar, fiind asigurat� cazarea �i 
utilit��ile necesare la Cluj-Napoca. 

Totodat�, se re�ine c� PFA X a înregistrat în eviden�a contabil� atât cheltuieli cu 
chiria �i utilit��i de la locul desf�sur�rii activit��ii, respectiv municipiul Cluj-Napoca, cât �i 
cheltuieli cu chiria de la sediul social din X, care este utilizat cel mult 15 zile pe an. 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei 

prevederile legale în vigoare în perioada verificat�, precum �i faptul c� contestatorul nu a 
anexat alte documente care s� schimbe starea de fapt constatat� cu ocazia inspec�iei 
fiscale, se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au considerat ca fiind 
nedeductibile cheltuielile privind contravaloarea chiriei aferent� sediului social din 
Caransebe� în sum� total� de X lei, motiv pentru care se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
De men�ionat c�, în ceea ce prive�te modul de calcul al impozitului pe venit, 

organele de inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
nr.X/04.02.2015, precizeaz� c�: „contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate nu se poate 
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deduce din venitul suplimentar de plat� întrucât aceast� obliga�ie nu a fost pl�tit� efectiv 
de PFA X. Cheltuiala cu plata contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate este deductibil� 
la calculul impozitului pe venit odat� cu plata acesteia �i nu anticipat.” 

Totodat�, potrivit prevederilor legale sus invocate se re�ine c�, cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse trebuie s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului 
financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, se re�ine c�, în mod corect �i legal 

organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea bazei impozabile �i a impozitului 
pe venit aferent anilor 2011, 2012 �i 2013, astfel încât contesta�ia formulat� de PFA X va fi 
respins� ca neîntemeiat� pentru suma de X lei reprezentând diferen�� de impozit pe venit. 

Întrucât în sarcina contestatorului a fost re�inut ca datorat debitul în sum� de X lei 
reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar, acesta datoreaz� �i accesoriile aferente 
în sum� de X lei, conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
2. Referitor la contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei �i 

accesorii aferente în sum� de X lei. 
   
În fapt, pentru perioada 2011-2013, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o 

obliga�ie de plat� în sum� de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate aferent� venitului net stabilit suplimentar în sum� de X lei, în conformitate cu 
prevederile art.296^21, art.296^22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru aceast� diferen�a în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

Prin contesta�ia formulat� PFA Cojocaru sus�ine c�, contribu�ia de asigur�ri sociale 
de s�n�tate se deduce din venitul net suplimentar �i apoi se aplic� cota de 16%, 
contestând par�ial CASS în sum� de X lei �i accesorii în sum� de Xlei.  

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
Art.296^21 
„(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii �i 

la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice 
interna�ionale la care România este parte, dup� caz: 

 a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
 b) membrii întreprinderii familiale;  
 c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 

economice; 
 d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
 e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate intelectual�, la 

care impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din eviden�a contabil� în partid� 
simpl�;” 
           Art. 296^22 
          „(2) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 
bugetului Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru persoanele 
prev�zute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferen�a dintre totalul veniturilor încasate 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribu�ii sociale, sau valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, 
raportat� la cele 12 luni ale anului, �i nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� minim 
brut pe �ar�, dac� acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia.” 
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           Art. 296^26 
Cotele de contribu�ie 
“(1) Cotele de contribu�ie pentru contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 sunt cele 

prev�zute la art. 296^18 alin. (3), respectiv: 
[...] 

            b) cota individual�, pentru contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate. 
 
Din prevederile legale mai sus enun�ate se re�ine c� persoanele fizice care, potrivit 

prevederilor Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, sunt �i persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 
economice. 

Baza de calcul a contribu�iei la s�n�tate (5,5%) este venitul net, diferen�a dintre 
totalul veniturilor încasate �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, 
exclusiv cheltuielile reprezentând contribu�ii sociale. 

 
Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, rezult� c� PFA X datoreaz� 

bugetului consolidat al statului diferen�a suplimentar� privind contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate calculat� asupra venitului net realizat într-un exerci�iu fiscal, întrucât 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit pentru anii 2011, 2012 �i 2013 o diferen�� în plus 
de venit fa�� de cea declarat� de contestator pentru care datoreaz� �i diferen�a de CASS, 
motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de X lei 
reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate. 

 
Întrucât în sarcina contestatorului a fost re�inut ca datorat debitul reprezentând 

contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei, se re�ine c�, aceasta 
datoreaz� �i suma de Xlei cu titlu de accesorii aferente reprezentând m�sur� accesorie în 
raport cu debitul stabilit suplimentar, conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� 
principalul”. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatorului potrivit c�reia modul de calcul al 

impozitului suplimentar este eronat, întrucât la total sum� stabilit� ca venit net suplimentar 
se aplic� CASS 5 %, care se deduce din totalul consemnat �i la rezultat se aplic� cota 
unic� de 16 %, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, având în vedere 
prevederile legale sus invocate, precum �i faptul c� cota de asigur�ri sociale de s�n�tate 
este de 5,5 % �i nu 5 % . 
 
 
     Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în baza referatului nr. X/                     se: 

 
D E C I D E 

 
 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru suma total� de X lei 

reprezentând: 
- X lei - impozit pe venit suplimentar aferent anilor 2011, 2012, 2013; 
- X lei - accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar; 
- X lei - contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate; 
-    X lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate. 

 
Prezenta decizie se comunic� la : 
                                          - PFA X 
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                                          - A.J.F.P. X - Inspec�ie Fiscal�, cu respectarea 
prevederilor pct.7.6 din OPANAF nr. 2906/20014. 
 

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

X 
 
 


