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D   E   C   I   Z   I   A     nr.  2563/845/06.10.2014 
 

privind solu�ionarea contesta�iei depus� de dl. X din ..., înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. ... / ...2014.  
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, cu 
adresa nr. ... / ...2014, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr. ... / ...2014, 
asupra contesta�iei depus� de dl. X, cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., 
având C.N.P. ..., legitimat cu C.I. seria ... nr. ..., eliberat de SPCLEP ..., la data 
de ...2011. 
             Contesta�ia a fost depus� la AJFP ..., fiind înregistrat� sub nr. ... / 
...2014. 
             Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. ... / ...2014 privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situa�iei fiscale personale, 
emis� de AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în baza Raportului de verificare fiscal� nr. 
... / ...2014 �i vizeaz� suma de ... lei reprezentând impozit pe venit stabilit 
suplimentar. 
            Contesta�ia este autentificat�, purtând semn�tura dl. X.  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
            În spe��, sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i 
dispozi�iile exprese ale art.17 din O.U.G. nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din 
H.G. nr. 520 / 2013. 
 
            I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X din ..., sus�ine urm�toarele: 
            Petentul arat� faptul c� organele de verificare fiscal� au �inut cont de 
veniturile realizate  din salarii, cât �i din vânz�ri succesive de imobile, aceste 
venituri fiind a�a cum reiese �i din raportul de inspec�ie fiscal� pe perioada 
verificat� (2008-2011), în sum� de ... lei, acestea fiind intr�ri de numerar în 
aceast� perioad�. Îns� petentul sus�ine c� ie�irile de numerar în aceia�i perioad� 
sunt de ... lei fiind compuse din:  
- achizi�ia imobilului din str. ..., nr. ... în sum� de ... lei;  
- ramburs�ri de credite în sum� de ... lei.  
Imobilele din:  
- str. ..., nr. ..., în valoare de ... lei, a fost achizi�ionat în anul 2004;  
- str. ..., nr. ..., în valoare de ... lei, a fost achizi�ionat în 2007;  
- str. ... nr. ... a fost achizi�ionat la schimb cu cel din ... nr. ..., nerealizându-se 
ie�ire de numerar, ci numai intrare sub forma sultei.  
            Ca urmare a celor de mai sus, comparându-se intr�rile de numerar cu 
ie�irile, petentul sus�ine c� a rezultat un excedent de numerar în sum� de ... lei 
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(...-...). În plus, conform proiectului de construc�ie a c�rui valoare estimat� a fost 
de ... lei, începând cu anul 2007, aceast� sum� fiind considerat� ca �i ie�ire de 
numerar. De asemenea, compararea valorii patrimoniului la începutul perioadei 
cu valoarea patrimoniului la sfâr�itul perioadei, petentul consider� c� este 
necesar s� fie efectuat� la costurile istorice, nu la valori reevaluate cum s-a 
procedat în aceast� situa�ie.  
            Petentul sus�ine c� valoarea bunurilor imobiliare de�inute la finele 
perioadei de control a fost stabilit� în baza “Raportului de evaluare a 
propriet��ilor imobiliare situate pe teritoriul jude�ului ..., pentru anul 2011, 
executat de expert evaluator ing. ..., întocmit pentru Uniunea Na�ional� a 
Notarilor Publici-Camera Notarilor Publici ...”, f�r� ca aceia�i m�sur� s� fie 
aplicat� �i pentru bunurile de�inute la începutul perioadei, dimpotriva aceste 
bunuri la costul istoric au fost considerate ca �i achizi�ii în perioada verificat�.  
Valoarea bunurilor imobiliare de�inute la 31.12.2011  ...+…=…  

Venituri declarate pe perioada 01.01.2008-31.12.2011  ...,00  

Cheltuieli efectuate pe perioada 01.01.2008-31.12.2011 ...,00  

Excedent de venituri în perioada  (...-…-...) … 

            Întrucât pentru cre�terile de valoare a propriet��ilor imobiliare stabilite 
prin reevaluarea lor nu este prev�zut� pentru persoanele juridice impozit�ri 
suplimentare în baza prevederilor invocate �i în plus valoarea impozabil� a 
propriet��ii de�inute în prezent nu este datorat� ie�irilor de numerar, petentul 
solicit� reconsiderarea modul de stabilirea a bazei impozabile suplimentare în 
sensul anul�rii acesteia �i pe cale de consecin�� anularea Deciziei de impunere 
nr. ... din data de ...2014.  
 
            II. Organele de verificare fiscal� din cadrul AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, 
prin Decizia nr. ... / ...2014 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin 
verificarea situa�iei fiscale personale, emis� în baza Raportului de verificare 
fiscal� nr. ... / ...2014, au consemnat urm�toarele: 
            Perioada supus� verific�rii fiscale: ...2008 – ...2011; 
    În fapt, în data de ...2014, dl. X s-a prezentat la sediul AJFP .... În 
conformitate cu prevederile art.40 din Procedura de aplicare a metodelor 
indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobat� prin HG nr. 
248/2011, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de verificare 
fiscal� au întocmit în data de ...2014 formularul «Minuta întâlnirii» dintre 
organele de verificare fiscal� �i dl. X. De asemenea, dl. X a l�sat la dispozi�ia 
organelor de verificare fiscal�, în data de ...2014, Declara�ia de patrimoniu.   
            În vederea clarific�rii situa�iei fiscale a dl. X, organele de verificare 
fiscal� au analizat informa�iile din Declara�ia de patrimoniu depus� de acesta, 
înso�it� de documentele justificative, constatând urm�toarele: 
- Cu privire la veniturile din salarii, aloca�ii copii �i îndemniza�ia pentru 
cre�terea copilului, dl. X a prezentat o declara�ie a dnei. ..., autentificat� sub nr. 
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.../...2014, prin care aceasta declar� c� locuie�te din anul 1998, f�r� forme legale 
în ..., str. ..., nr. ..., împreun� cu concubinul dl. X, cu care are împreun� trei 
copii. 
- În urma verific�rii bazei de date ale ANAF, organele de verificare fiscal� au 
constatat c� în perioada ...2008 - ...2011, dl. X  �i concubina dna. ... au ob�inut 
venituri din salarii în sum� total� de ... lei. 
- Aloca�iile de stat pentru cei trei copii, n�scu�i în anii 1999, 2004, 2004 �i 2011, 
aferente perioadei ...2008 - ...2011, sunt în sum� total� de ... lei, iar indemniza�ia 
pentru cre�terea copilului n�scut în anul 2011, pentru anul 2011, este în sum� 
total� de ... lei. 
- Banca B SA ... acord� în luna august 2007, dlui. X un credit în valoare de ... 
euro (... lei) – grafic de rambursare pe o perioad� de 10 ani. Rata creditului, 
aferent� anului 2011 este în sum� de ... euro (... lei).  
- Referitor la creditul acordat în luna octombrie 2006, dnei. ..., concubina dl. X, 
de c�tre BANCA V – Sucursala ..., în valoare de ... euro (... lei), acesta a fost 
rambursat  integral  în data de ...2011.  
- Cu privire la achizi�iile �i vânz�rile de imobile, efectuate de c�tre dl. X, situa�ia 
se prezint� astfel : 
 - cump�r� imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., la pre�ul de ... lei, conform 
Contractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2004; 
 - cump�r� imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., la pre�ul de ... lei, conform 
Contractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2007; 
 - cump�r� imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., la pre�ul de ... lei, conform 
Contractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2008; 
 - schimb� imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., în valoare de ... lei, cu imobil 
situat în ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., ap. ..., în valoare de ... lei, la care se adaug� cu 
titlu de sult�, suma de ... lei, conform antecontractului de schimb imobiliar, 
legalizat sub nr. .../...2008; 
 - vinde imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., la pre�ul de ... lei, conform 
Contractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2009; 
 - vinde imobil situat în ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., ap. ..., la pre�ul de ... lei, 
conform antecontractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2010 - 
contracte de vânzare cump�rare �i contract de schimb.  
   Organele de verificare fiscal� au men�ionat faptul c� în anexa nr.15 la 
raportul de verificare fiscal� este prezentat formularul de analiz� a veniturilor �i 
cheltuielilor – contul T, în conformitate cu prevederile art.7 din HG nr. 
248/2011. 
            În conformitate cu prevederile art. 109^1 din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precum �i HG nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor 
indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, organele de verificare 
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fiscal� au utilizat ca metoda indirect� pentru stabilirea bazei impozabile ajustate 
metoda patrimoniului.              
            Metoda const� în determinarea venitului impozabil pe baza cre�terii 
valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. 
Cre�terea sau descre�terea valorii patrimoniului net se determin� prin 
compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfâr�itul 
perioadei. 
   Organele de verificare fiscal� au men�ionat faptul c� valoarea 
patrimoniului a fost stabilit� în baza Raportului de evaluare a propriet��ilor 
imobiliare situate pe teritoriul jude�ului ..., pentru anul 2011, executat de expert 
evaluator ing. ..., întocmit pentru Uniunea Na�ional� a Notarilor Publici - 
Camera Notarilor Publici .... 
            Având în vedere cele prezentate mai sus, prin adresa nr. .../...2013, 
organele de verificare fiscal� au solicitat informa�ii de la Prim�ria Municipiului 
.... Cu adresa nr. .../...2013, Prim�ria Municipiului ... a înaintat c�tre AJFP ..., în 
copie, Decizia de impunere – În�tiin�are de plat� cuprinzând valoarea 
impozabil� a imobilelor de�inute de dl. X, astfel: 
-corp principal în suprafa�� desf��urat� de ... mp; 
-corp principal în suprafa�� desf��urat� de   ... mp; 
-locuin�� la mansard� în suprafa�� desf��urat� de  82 mp. 
   Ca urmare a constat�rilor de mai sus, organele de verificare fiscal� au 
procedat la stabilirea valorii bazei impozabile ajustate la data de 31.12.2011. 
În anexa nr…., anex� care face parte integrant� din raportul de verificare fiscal�, 
organele de verificare fiscal� au stabilit valoarea imobilelor dobândite de dl. X, 
precum �i baza impozabil� ajustat� la data de ...2011, în sum� total� de... lei. 
   În concluzie, organele de verificare fiscal� au procedat la calculul 
impozitului pe venit suplimentar din surse nedeclarate, în sum� de ... lei, impozit 
calculat conform art. 79^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
  III. Având în vedere sus�inerile petentului, documentele existente la 

dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre petent �i de 
c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
            Dl. X, cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., având C.N.P. ..., legitimat 
cu C.I. seria ... nr. ..., eliberat de SPCLEP ... la data de ...2011. 
            Petentul a formulat contesta�ie împotriva Deciziei nr. ... / ...2014 privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situa�iei fiscale personale, 
emis� de AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în baza Raportului de verificare fiscal� nr. 
... / ...2014 pentru suma de ... lei reprezentând impozit pe venit stabilit 
suplimentar. 
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara – Serviciul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor, se poate pronun�a pe fondul cauzei, în condi�iile în 
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care petentul nu vine cu elemente �i documente noi care s� fie relevante în 
sus�inerea contesta�iei. 
   În fapt, dl. X, CNP ... a fost supus unei ac�iuni de verificare fiscal�, în 
urma c�reia s-a constatat c�, în perioada ...2008 - ...2011, patrimoniul net al dlui. 
X a crescut cu valoarea de ... lei, reprezentând bunuri imobiliare, respectiv o 
cas� de locuit parter + etaj + mansard� în suprafa�� total� de ... mp, situat� în 
municipiul ..., str. ..., nr. ..., jude�ul ..., iar din verificarea situa�iei fiscale 
personale s-au identificat surse de venit în valoare total� de ... lei, deci o 
diferen�� de ... lei, care a fost considerat� baza impozabil� ajustat� pentru 
calculul unui impozit pe venit de ... lei. 
             Dl. X contest� modul în care organul fiscal a aplicat metoda 
patrimoniului �i datele avute în vedere de catre echip� de verificare fiscal�. 
Contestatarul reface anumite calcule realizate de organul fiscal în aplicarea 
metodei patrimoniului pentru a ajunge la concluzia c� sursele de finan�are pentru 
perioada verificat� au fost mai mari. 
   Contestatarul solicit� anularea deciziei de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar în sum� total� de ... lei. 
            În fapt, întreaga ac�iune de verificare fiscal� a fost concentrat� pe 
identificarea surselor de finan�are pentru imobilul descris mai sus, identificat de 
autorit��ile competente �i nedeclarat de petent. 
             Trebuie re�inut faptul c� odat� cu depunerea contesta�iei, nu au fost 
prezentate înscrisuri noi, care s� fie luate în considerare.  
             Organele de verificare fiscale au men�ionat faptul c�, în contesta�ia 
depus�, dl. X omite a aminti c� pe terenul dobândit în anul 2004 aflat în ..., str. 
..., nr. ..., a desf��urat lucr�ri de contruc�ie a unui imobil P+E+M în suprafa�� de 
... mp, imobil pentru care nu a întreprins demersurile legale pentru înregistrarea 
acestuia la autorit��ile legale în vederea impozit�rii �i la Biroul de Cadastru �i 
Publicitate Imobiliar�. 
             Cu privire la afirma�ia contestatorului cum c� organele fiscale au 
procedat la compararea evolu�iei patrimoniului s�u net folosind valori 
reevaluate, aceasta nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât echipa de verificare fiscale a folosit metodele legale de 
evaluare a valorii imobilelor doar în cazul celui situat în ..., str. ..., nr. ..., pentru 
care dl. X nu a efectuat demersurile legale de înregistrarea acestuia la autorit��ile 
competente.    
            Cu privire la modul de calcul prezentat de contestator în cuprinsul 
contesta�iei, acesta este eronat �i nu se bazeaz� pe documente �i informa�ii reale, 
întrucât metoda patrimoniului, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din 
H.G. nr. 248/2011, modificat� �i completat� prin H.G. nr. 773/2011 privind 
modificarea �i completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru 
stabilirea bazei impozabile ajustate, care precizeaz� c�: 
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“Cre�terea sau descre�terea valorii patrimoniului net se determin� prin 
compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la 
sfâr�itul perioadei. Se vor lua în considerare efectele pe care le au asupra 
patrimoniului net achizi�ionarea de active, reducerea de obliga�ii �i cheltuielile 
efectuate din surse de venit care nu sunt declarate ca fiind impozabile”, iar 
organele de verificare fiscal� au �inut cont în stabilirea valorii patrimoniului net, 
inclusiv de activele achizi�ionate constând în bunuri imobiliare (terenuri, 
constructii), nu numai de intr�rile/ie�irile de numerar, la care face referire 
petentul. 
             Cu privire la afirma�ia contestatorului referitoare la faptul c�: 
“imobilele din str. ..., nr. ..., în valoare de ... lei, a fost achizi�ionat în anul 2004, 
imobilul din str. ..., nr. ..., în valoare de ... lei, a fost achizi�ionat în anul 2007, 
iar imobilul din str. ...  a fost achizi�ionat la schimb cu cel din str. ..., nr. ..., 
nerealizându-se ie�ire de numerar”, se constat� c� contestatorul dore�te 
justificarea sumei de ... lei, stabilit� de petent ca �i cheltuieli efectuate în 
perioada verificat�. 
            Trebuie precizat faptul c�, compartimentul de verific�ri fiscale a 
procedat în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din din H.G. nr. 248/2011, 
modificat� �i completat� prin H.G. nr. 773/2011 privind modificarea �i 
completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei 
impozabile ajustate, care prevede c�:    
“Metoda patrimoniului const� în determinarea venitului impozabil pe baza 
cre�terii valorii patrimoniului net al unei persoane fizice pe parcursul unei 
perioade impozabile, dup� ajustarea cu cheltuielile efectuate �i veniturile 
neimpozabile. Se consider� c� pentru orice perioad� impozabil� venitul unei 
persoane fizice este folosit pentru elemente de cheltuieli, inclusiv pentru 
cre�terea patrimoniului net sau pentru sc�derea obliga�iilor” 
            Astfel c�, la stabilirea sumei de ... lei reprezentând intr�ri de numerar 
aferent perioadei verificate, au fost alocate ca elemente de cheltuieli, sursele de 
provenien�� a acestora, spre exemplu organul de verificare fiscal� a luat în 
considerare, în mod corect,  ie�irea de numerar de ... lei aferent� achizi�iei 
imobilului din str. ...  nr. ..., din moment ce, la intr�rile de numerar, respectiv la 
vânz�rile de imobile, s-a �inut cont de antecontractul de schimb imobiliar, 
autentificat în data de 28.07.2008, al c�rei obiect de schimb a fost imobilul din 
Str. ..., nr. ..., chiar dac� acesta a fost achizi�ionat în anul 2007, aceasta 
tranzactie reprezentând, în fapt, o modificare de patrimoniu realizat� efectiv în 
anul 2008, acesta nemaifiind în proprietatea dl. X.  
            Dup� cum s-a men�ionat �i mai sus, contestatorul nu face referire la 
imobilul dobândit prin construc�ie, situat în str. ..., nr. ..., în suprafa�� total� de ... 
mp, în valoare de ... lei �i nici nu procedeaz� la ad�ugarea acestuia la valoarea 
imobilelor dobândite, ceea ce induce, în mod cu totul gre�it, concluzia c� ar 
exista un excedent de venituri în perioada verificat�. 
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       Cu privire la valoarea imobilului din str...., nr. ..., trebuie precizat c� 
aceasta a fost stabilit� conform Raportului de evaluare a propriet��ilor imobiliare 
situate pe teritoriul jude�ului ..., pentru anul 2011, executat de expert evaluator 
ing. ..., întocmit pentru Uniunea Na�ional� a Notarilor Publici - Camera 
Notarilor Publici ....  
   În cuprinsul contesta�iei dl. X aminte�te de un “proiect de contruc�ie a 
c�rui valoare estimat� a fost de ... lei”, f�r� a preciza dac� este vorba despre 
imobilul din ..., str. ..., nr. ....  
            Mai mult, valorile estimate ale imobilelor cuprinse în autoriza�iile de 
construc�ie / certificatele de urbanism sunt doar valori orientative, valoarea 
final� fiind cuprins� în procesul verbal încheiat cu ocazia recep�iei lucr�rilor. 
Ori, dl. X nu a întocmit documenta�ia cerut� de lege la încheierea lucr�rilor, 
astfel încât organele fiscale au fost nevoite s� aprecieze valoarea imobilului 
conform prevederilor art. 42 – 50 din H.G. nr. 248/2011, modificat� �i 
completat� prin H.G. nr. 773/2011, emis� în temeiul art. 109^1, alin.(7) din  
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Referitor la momentul în care compartimentul de verific�ri fiscale a 
constatat o cre�tere semnificativ� a patrimoniului dl. X, respectiv data de 
31.12.2011, trebuie precizat faptul c�: 
a) în anul 2004 dl. X a achizi�ionat un imobil – teren  în suprafa�� de ... mp, 
situat în ..., str. ..., conform contractului de vânzare/cump�rare, autentificat sub 
nr. …/2004 de c�tre notar ...;  
b) conform Notei de constatare a Cur�ii de Conturi a României, încheiat� în data 
de 26.10.2012, în localitatea ..., a reie�it faptul c�: “Din auditarea documentelor 
�i din verificarea pe teren am constatat faptul c�, de�i pentru multe locuin�e 
autoriza�iile de construire sunt expirate, acestea fiind terminate, nu s-au 
întocmit procese verbale de recep�ie �i proprietarii nu au declarat la organele 
fiscale în vederea impunerii”;  
c)  în anexa documentului mai sus mentionat a fost identificat un imobil în 
suprafa�� de ... mp, compus din parter + etaj �i mansard�, situat în ...,  pe str. ..., 
apar�inând dl. X;  
d) Pentru imobilul descris mai sus, dl. X nu a facut demersurile legale pentru 
înregistrarea acestuia la autorit��ile competente în vederea impozit�rii �i la 
Biroul de cadastru �i publicitate imobiliar�. 
             Având în vedere înscrisurile de mai sus, prezentate ca mijloace de prob� 
�i, în conformitate cu prevederile art.23 din Codul de procedur� fiscal�: 
“(1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� 
corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de 
impunere care le genereaz�. 
(2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a determina 
obliga�ia fiscal� datorat�.”,  
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prevederi coroborate cu prevederile pct.37 alin. (4) din Normele de aplicare a 
Codului fiscal: 
,,Data primei utiliz�ri a unei construc�ii se refer� la construc�ii care au suferit 
transform�ri de natura celor prev�zute la art.141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul 
fiscal. Prin data primei utiliz�ri se în�elege data semn�rii de c�tre beneficiar a 
procesului-verbal de recep�ie definitiv� a lucr�rilor de transformare a 
construc�iei în cauz� sau a unei p�r�i a construc�iei. Prin proces-verbal de 
recep�ie definitiv� se în�elege procesul-verbal de recep�ie la terminarea 
lucr�rilor, încheiat conform legisla�iei în vigoare. În cazul lucr�rilor de 
transformare în regie proprie a unei construc�ii sau a unei p�r�i din construc�ie, 
data primei utiliz�ri a bunului dup� transformare este data documentului pe 
baza c�ruia este majorat� valoarea construc�iei sau a unei p�r�i din construc�ie 
cu valoarea transform�rii respective.” , 
se poate observa c�, organele de verificare fiscal� au procedat în mod legal, la 
determinarea bazei impozabile ajustate �i stabilirea obliga�iilor fiscale aferente 
diferen�ei de venituri din surse nedeclarate, în sarcina dl. X la data de 
31.12.2011, aceasta reprezentând data la care s-a constatat majorarea 
patrimoniului contribuabilului. 
            De asemenea trebuie men�ionat faptul c� petentul nu arat� alte motive de 
fapt �i de drept incidente în spe��, referitoare la baza de calcul, organele de 
solu�ionare nu se pot substitui contestatorului cu privire la alte motive prin care 
acesta în�elege s� combat� actul atacat referitor la cap�tul de cerere privind 
accesoriile.  
             În drept, în spe�� sunt incidente �i prevederile art.206 alin.(1) lit.c) �i 
lit.d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde : 
c) motivele de fapt �i de drept , 
d) dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia ”, 
coroborate cu prevederile pct.2.5 din O.P.A.N.A.F. Nr. 450 din 19 aprilie 2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
“2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv.” 
             Din dispozi�iile legale invocate mai sus, se re�ine c� prin contesta�ie 
petentul trebuie s� men�ioneze atât motivele de drept �i de fapt, precum �i 
dovezile pe care se întemeieaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se 
substitui contestatorului cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste 
un act administrativ fiscal. 
            Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care 
invoc� în sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie 
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în procedura administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o 
implacabil� logic� juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 
            Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un 
imperativ al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac. A�adar, întrucât contestatorul nu a prezentat argumente 
clare �i precise care s� constituie izvorul material al preten�iilor deduse 
contesta�iei, argumente prin care s� combat� constat�rile organelor de verificare 
fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea constatat� de organele 
de verificare fiscal�, reprezint� o nesocotire de c�tre contestator a propriului 
interes, ceea ce va determina respingerea contesta�iei. 
    În concluzie,  echipa de verificare fiscala, în mod legal, au identificat în 
perioada verificat� o majorare a patrimoniului net în valoare de ... lei, 
reprezentând bunuri imobiliare, respectiv o cas� de locuit parter + etaj + 
mansard� în suprafa�� total� de ... mp, situat� în municipiul ..., str. ..., nr. ..., 
jude�ul ..., iar din verificarea situa�iei fiscale personale s-au identificat surse de 
venit în valoare total� de ... lei, deci o diferen�� de ... lei, procedând, în mod 
corect, la calculul impozitul pe venit suplimentar din surse nedeclarate în sum� 
de ... lei, impozit calculat conform art.79^1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
            Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul O.G. Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a O.P.A.N.A.F. Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr. ... se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 
            1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de dl. X din ..., 
împotriva Deciziei nr. ... / ...2014 privind impozitul pe venit stabilit suplimentar 
prin verificarea situa�iei fiscale personale, emis� de AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, 
în baza Raportului de verificare fiscal� nr. ... / ...2014, pentru suma de ... lei 
reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar. 
             2. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - Dl. X din ...;                       
                   - A.J.F.P. ...–Inspec�ie Fiscal�. 
            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 

DIRECTOR GENERAL 
… 


