
 

 

 
DECIZIA nr.-/2009 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

Dl. X 
cu domiciliul în Sf.Gheorghe, B-dul.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 

înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de A.F.P. Sf. 
Gheorghe, Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, prin adresa nr.--/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei formulat� de Dl. X, 
înregistrat� la A.F.P. Sfântu Gheorghe sub nr.--/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar nr.--/2009 si Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� 
total� de ?? lei, compus� din : 
 - ?? lei, reprezentând impozit pe venit 
 - ?? lei, reprezentând accesorii impozit pe venit 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� de Dl. X, se cere anularea Deciziei de impunere 
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar nr.--/2009 �i Raportul de inspec�ie fiscala 
nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei, compus� din : 
 - ?? lei, reprezentând impozit pe venit 
 - ?? lei, reprezentând accesorii impozit pe venit 
�i emiterea unei noi Decizii de impunere cu recalcularea bazelor de impozitare pentru 
întreaga perioad� controlat� �i a sumelor accesorii aferente. 
 În sus�inerea contesta�iei se arat� c� în data de --/2004 contestatoarea a 
achizi�ionat programul informatic --, care trebuia recuperat� din punct de vedere fiscal 
prin intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe o perioad� de 3 ani, dup� cum 
urmeaz�: 

• data achizi�ion�rii programului informatic este --/2004 
• perioada de amortizare legal� este 01.??.2004 - 30.11.2007  
• amortizare lunara -- :--=?? lei  
• deductibilitatea fiscal� :  

a.) 2004 - ?? lei 
b.) 2005 - ?? lei 
c.) 2006 - ?? lei 
d.) 2007 - ?? lei  

• diferen�ele de impozit venit rezultate �inând cont de datele de mai sus, rezult� : 
a.) 2004 - ?? lei pl�tit in minus 
b.) 2005 - ?? lei pl�tit in plus 
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c.) 2006 - ?? lei pl�tit in plus 
d.) 2007 - ?? lei pl�tit in plus 

Din însumarea datelor de mai sus rezult� un total impozit pe venit nepl�tit de ?? 
lei. Obliga�iile fiscale accesorii în sum� de ?? lei au fost stabilite f�r� a se ia în 
considerare pl��ile efectuate în plus în anii fiscali 2005-2007. 
 Pe cale de consecin�� se cere emiterea unei noi Decizii de impunere cu 
recalcularea bazelor de impozitare pentru întreaga perioad� controlat� �i a sumelor 
accesorii aferente 
 

II. Organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu 
Gheorghe în urma efectu�rii controlului la Dl. X, au constatat c� contestatoarea a 
achizi�ionat în data de --/2004 programul informatic --, care trebuia recuperat� din punct 
de vedere fiscal prin intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe o perioad� de 3 ani. 
Constatând c� în contabilitate nu era inclus� deducerea cu amortizarea liniar� aferent� 
programului informatic, organul de control nu a admis cheltuiala aferent� programului �i 
a calculat impozit pe venit suplimentar �i accesorii aferente. 
 

III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 
 Contestatoarea a achizi�ionat în data de --/2004 programul informatic --, care 
trebuia recuperat� din punct de vedere fiscal prin intermediul deducerilor de amortizare 
liniar� pe o perioad� de 3 ani conform art.??, pct.10 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cit�m “(10) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii de brevete, drepturi de autor, 
licen�e, m�rci de comer� sau fabric� �i alte valori similare se recupereaz� prin 
intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe perioada contractului sau pe durata de 
utilizare, dup� caz. Cheltuielile aferente achizi�ion�rii sau producerii programelor 
informatice se recupereaz� prin intermediul deducerilor de amortizare liniar� pe o 
perioad� de 3 ani. ...”. 
 Pentru ca deducerea cu amortizare liniar� s� fie admis� de c�tre organul de 
control contribuabilul trebuia s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
 Conform art.49, pct.4, lit.b �i pct.7, lit.i din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cit�m “4. Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 

.... 
b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au 

fost pl�tite; 
c) sa respecte regulie privind amortizarea, prevazute in titlul II; 

  ..... 
7. Nu sunt cheltuieli deductibile: 
 ..... 
i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor 

amortizabile din Registrul-inventar; 
  .....” 
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 coloborat cu pct.13, pct.15 si pct.19 din Ordinul nr.1040/2004 privind 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, cit�m : 

“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. 

 ..... 
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. 
  ..... 

19. În documentele justificative �i în cele contabile nu sunt admise �ters�turi sau 
alte asemenea procedee, precum �i l�sarea de spa�ii libere între opera�iunile înscrise în 
acestea. 

Erorile se corecteaz� prin t�ierea cu o linie a textului sau a cifrei gre�ite, pentru 
ca acestea s� poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect�. 

Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ �i se confirm� 
prin semn�tura persoanei care a întocmit documentul justificativ, men�ionându-se �i data 
efectu�rii opera�iunii de corectare. 

..... 
Contribuabilii au obliga�ia s� efectueze inventarierea general� a patrimoniului: la 

începutul activit��ii; cel pu�in o dat� pe an; la încetarea activit��ii, precum �i în alte situa�ii 
prev�zute de lege.” 
 În consecin�� contestatoarea trebuia s� efectueze corec�iile de rigoare cu 
amortizarea liniear� a programului informatic -- în contabilitate pe care trebuia s� 
prezinte organului de control pentru a putea fii acceptate sau ulterior s� depun� la 
dosarul cauzei ca document justificativ. 

 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 
lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de Dl. X, cu domiciliul în Sf.Gheorghe, B-dul.--, 
nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar nr.--/2009 si Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� 
total� de ?? lei, ca neintemeiat�. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform 
prevederilor legale. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


