D E C I Z I E nr. 312/131/10.07.2006
privind solutionarea contestatiei formulate de dl. dr.
inregistrata la
I. Prin contestatia formulata dl. ... asociat al Policlinicii dr. .... contesta suma de
.... RON reprezentind impozit pe venit stabilit de organul de control prin Decizia de impunere
nr. 14573/19.05.2006 intocmita in baza Raportului de inspectie fiscala incheiat la data de
19.05.2006.
Prin contestatia formulata petentul sustine ca au fost considerate ca si cheltuieli
nedeductibile fiscal cheltuielile efectuate cu obiectele de inventar si mijloacele fixe astfel:
- in anul 2002 suma de ..... RON
- in anul 2003 suma de ...... RON
- in anul 2004 suma de ....... RON
deoarece nu au fost inregistrate in Registrul inventar desi registrul exista la societate.
Considera ca pentru anul 2005 cheltuielile nu au fost stabilite corect de catre
organul de control deoarece in momentul depunerii declaratiei 200 nu s-a tinut cont de
cheltuielile efectuate in perioada octombrie-decembrie cheltuieli ce se regasesc in extrasul de
cont de la banca. Pentru anul 2005 veniturile nu au fost stabilite corect deoarece in perioada
iulie-decembrie in extrasul de la banca figureaza incasari care nu sunt aferente Policlinicii dr.
........... Aceste incasari sunt aferente facturilor emise de SC ............ SRL in care apare ca si
asociat dna dr. ......
Confuzia provine de la Casa de asigurari de sanatate deoarece in ciuda faptului
ca au fost anuntati sa se schimbe contul banii au fost virati in continuare in contul policlinicii,
acest lucru se poate observa de pe extrasele de cont de la banca si din facturile care au fost
inregistrate in contul policlinicii, motiv pentru care considera ca veniturile stabilite de catre
organul de control pentru anul 2005 nu sunt reale.
II. Prin Raportul de inspectie fiscala incheiat la data de 19.05.2006 se stabilesc
urmatoarele :
- pentru anul 2002 organul de control nu accepta ca fiind deductibila suma de
5.430 RON reprezentind cheltuieli cu achizitionarea de mijloace fixe si obiecte de inventar
- pentru anul 2003 organul de control a considerat ca si cheltuiala nedeductibila
suma de 7.379 RON reprezentind cheltuieli cu achizitionarea de mijloace fixe si obiecte de
inventar. Suma de 11.784 RON reprezinta diferenta de venit brut, respectiv venituri
inregistrate in contabilitate si nedeclarate la AFPM ....... prin declaratia de venit global cod
200 inregistrata sub nr. 2254501/15.05.2006.
- pentru anul 2004 organul de control a considerat ca si cheltuiala nedeductibila
suma de 15.774 RON reprezentind obiecte de inventar si mijloace fixe. Suma de 26.814 RON
reprezinta diferenta de venit brut, respectiv venituri inregistrate in contabilitate si nedeclarate
la AFPM .......... prin declaratia de venit global cod 200 inregistrata sub nr.
21474/15.05.2004.
- pentru anul 2005 organul de control a considerat ca si cheltuiala nedeductibila
suma de 7.767 RON reprezentind obiecte de inventar si mijloace fixe.
Cheltuielile cu obiectele de inventar si mijloacele fixe nu au fost acceptate de
organul de control ca fiind deductibile deoarece nu au fost inregistrate in Registrul inventar.
Conform Ordinului nr.215/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice, art. 47,
cheltuielile cu amortizarea bunurilor se admit la deducere potrivit legii amortizarii. Sunt

amortizabile in conformitate cu prevederile legale numai bunurile inregistrate in Registrul
inventar, ori contribuabilul nu a avut acest registru.
III. Avand in vedere constatarile organului de control, sustinerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre organele de control, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine
urmatoarele:
1) referitor la cheltuieli ce reprezinta achizitionarea de mijloace fixe si obiecte de
inventar
In cursul anilor 2002 - 2005 petentul a achizitionat mijloace fixe si obiecte de
inventar in valoare de RON, fiind considerate de catre organul de control ca si cheltuieli
nedeductibile.
Aceasta masura a fost luata de organul de control deoarece conform legislatiei in
vigoare orice achizitie de mijloace fixe si obiecte de inventar trebuie consemnata obligatoriu
in Registrul inventar care se inregistreaza la organul fiscal asa cum prevede Ordinul 58/2003
pct. 20 coroborat cu Ordinul 1040/2004 pct.20:
"Registrul-jurnal de ancasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod
14-1-2/a) au regim de anregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc
si se parafeaza anainte de depunerea lor la organele fiscale pentru anregistrare."
Valoarea achizitiilor devine cheltuiala pe masura amortizarii, iar Ordinul nr.
58/2003 si a Ordinul1040/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care
au calitatea de contribuabil la pct.49 prevede:
“Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere potrivit legii
amortizarii. Sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile
inregistrate in Registrul-inventar.”
Din analiza dosarului contestatiei se constata ca petentul a depus o copie a
Registrului inventar inregistrat la organul fiscal iar mijloacele fixe si obiectele de inventar
care fac obiectul contestatiei sunt inregistrate la fila 1 si 2 din registru asa cum prevad actele
normative mai sus citate.
Avind in vedere cele precizate se va desfiinta decizia de impunere nr.
14573/19.05.2006 si se va reface avind in vedere cele precizate.
2). referitor la veniturile stabilite pentru anul 2005
Prin Raportul de inspectie fiscala organul de control a stabilit pentru anul 2005
venituri totale in suma de RON, venituri care sunt inregistrate in evidenta contabila a
Policlinicii, din care petentul contesta suma de RON ca fiind venituri care nu sunt aferente
Policlinicii.
Aceste incasari sunt aferente facturilor emise de SC SRL iar confuzia s-a creat la
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate care a virat eronat sumele in contul Policlinicii Dr. .
La dosarul contestatiei au fost depuse ulterior copii de pe facturile SC SRL,
extrase de cont si Ordinul de plata prin care suma de RON incasata necuvenit de catre
Policlinica Dr. a fost transferata catre beneficiarul SC SRL.
Avind in vedere cele precizate se va desfiinta decizia de impunere nr.
14573/19.05.2006 si se va reface avind in vedere cele precizate.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.175, art.176 si
art.186 din OG.92/2003, republicata, titlul IX privind solutionarea contestatiilor formulate
impotriva masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, in baza referatului nr.
35541/10.07.2006 se
D E C I D E:

- desfiintarea Deciziei de impunere nr. 14573/19.05.2006 prin care s-a
stabilit ca si obligatie fiscala suma de RON reprezentind impozit pe venit plus accesoriile
aferente si refacerea acesteia avind in vedere cele precizate cu privire la cheltuieli ce
reprezinta achizitionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar precum si la veniturile stabilite
pe anul 2005

