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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI SUCEAVA                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 114 

din 05.10.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic�  

........din localitatea ........, jude�ul Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  

sub nr. ........din 29.08.2007 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  

Suceava a  fost  sesizat�  de  Structura de Administrare Fiscal� – Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin  adresa nr. ........din 28.08.2007, înregistrat�  
la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr. 
........din 29.08.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
........, având domiciliul fiscal în localitatea ........, jude�ul Suceava. 

Persoana fizic� ........contest� Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 16.07.2007, pentru 
Asocia�ia Familial� ........, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub nr. 
........din 18.07.2007,  privind suma de ........lei, reprezentând: 

- ........lei impozit pe venit; 
-   ........lei major�ri de întârziere aferente impozit pe venit; 
-   ........lei amenzi. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ........, prin contesta�ia  formulat� 

precizeaz� c� în perioada verificat� a realizat o serie de cheltuieli pe care le-
a înregistrat în registrul de încas�ri �i pl��i �i care anual a fost verificat de 
inspectorul zonal. 
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De asemenea, men�ioneaz� c� în perioada verificat� a realizat 
o serie de cheltuieli cu carburantul la cele dou� mijloace de transport aflate în 
proprietate personal� �i închiriate cu contractul de închiriere nr. …. din 
22.06.1999, dar care nu a fost luat în calcul de organele de control. 

Contestatorul precizeaz� c� cele dou� mijloace de transport    
i-au fost necesare pentru deplasare în interesul activit��ii pe care a  
desf��urat-o conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport 
f�când posibil� realizarea veniturilor asocia�iei. 

Totodat�, men�ioneaz� c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere nr. …. din 20.07.1997, în 
suprafa�� de …. mp. 

De asemenea, precizeaz� c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit 
chirie, fiind dat cu titlu gratuit, dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, 
f�când unele investi�ii cu lambriu �i alte materiale. 

Contestatorul precizeaz� c� a achizi�ionat calculatorul pentru a 
putea redacta oferte, contracte, procese verbale de recep�ie �i alte documente 
necesare în desf��urarea activit��ii. 

Prin contesta�ia formulat� se solicit� revizuirea raportului de 
inspec�ie fiscal�, admiterea la deducere a cheltuielilor care au fost eliminate 
nejustificat de organele de control, iar amenda s� fie transformat� în 
avertisment, pe motiv c� este la prima abatere de acest gen. 

 
II.  Prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit 

stabilit 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, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat 
la data de 16.07.2007, pentru Asocia�ia Familial� ........, înregistrat la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ........din 18.07.2007, organele de 
control au stabilit un impozit pe venit suplimentar în sum� de ........lei �i 
major�ri de întârziere aferente de ........lei. 

Organele de control precizeaz� c� pentru perioada verificat�, 
01 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2006, situa�ia veniturilor, cheltuielilor �i 
impozitului declarat/pl�tit se prezint� astfel: 

Anul 2003: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- venit net                          ........lei; 
- deduceri personale          ........lei; 
 
- venit anual impozabil   - ........lei; 
- impozit declarat                   ........; 
- impozit pl�tit                       ......... 
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Anul 2004: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- venit net                            ........lei; 
- deduceri personale            ........lei; 
- venit anual impozabil        ........lei; 
- impozit declarat                    ........ lei; 
- impozit pl�tit                        ........ lei. 
 
 
Anul 2005: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- pierdere fiscal�                 ........lei; 
- impozit declarat                       0 lei; 
- impozit pl�tit                           0 lei. 
 
 
Anul 2006: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- venit net impozabil           ........lei; 
- impozit declarat                   ........ lei; 
- impozit pl�tit                        ........ lei. 
 
Pentru anul 2003 organele de control au constatat diferen�e 

fa�� de cele declarate prin Declara�ia special� privind veniturile din activit��i 
independente depus� la AFPC ........, stabilind ca nedeductibile unele 
cheltuieli, în baza art. 48 alin. 4, lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003, unde se 
precizeaz� urm�toarele: „Condi�iile generale pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor, pentru a 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”. 

De asemene, men�ioneaz� c� potrivit art. 48 alin. 7 lit a, c, e, i, 
„Nu sunt cheltuieli deductibile: 

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale; 

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv 
impozitul pe venitul realizat în str�in�tate; 

e) dona�ii de orice fel; 
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i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a 
drepturilor amortizabile din Registrul-inventar.” 

În urma inspec�iei fiscale, organele de control au considerat 
cheltuieli nedeductibile în sum� de ........lei, din care: 

-    ........ lei benzin�; 
-      ........lambriu; 
-      ........piese de schimb auto; 
-    ........lei chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi; 

                       -      ........ lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate a rezultat urm�toarea situa�ie: 

-  ........lei venit brut; 
-     ........ lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
-  ........lei venit net; 
-   ........lei deduceri personale; 
-   ........lei venit anual impozabil; 
-      ........ lei impozit pe venit; 
-      ........ lei impozit pe venit suplimentar. 
Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat dobânzi în 

sum� de ........, major�ri de întârziere de ........�i penalit��i de ......... 
 
Pentru anul 2004 organele de control au constatat diferen�e 

fa�� de cele declarate prin Declara�ia special� privind veniturile din activit��i 
independente depus� la AFPC ........, stabilind ca nedeductibile unele 
cheltuieli, în baza art. 48 alin. 4, lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003, unde se 
precizeaz� urm�toarele: „Condi�iile generale pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor, pentru a 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”. 

De asemenea, men�ioneaz� c� potrivit art. 48 alin. 7 lit a, c, e, 
i, „Nu sunt cheltuieli deductibile: 

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale; 

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv 
impozitul pe venitul realizat în str�in�tate; 

e) dona�ii de orice fel; 
i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a 

drepturilor amortizabile din Registrul-inventar.” 
În urma inspec�iei fiscale, organele de control au considerat 

cheltuieli nedeductibile în sum� de ........lei, din care: 
-   ........lei benzin�; 
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-        ........medicamente; 
-       ........ lei piese de schimb auto; 
-       ........chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi; 
-         ........b�uturi, �ig�ri, alimente; 
-       ........ lei materiale de construc�ie; 
-    ........lei facturi neachitate; 

                       -   ........lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate a rezultat urm�toarea situa�ie: 

- ........lei venit brut; 
-      ........ lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
- ........lei venit net; 
-  ........lei deduceri personale; 
- ........lei venit anual impozabil; 
-   ........lei impozit pe venit; 
-   ........lei impozit pe venit suplimentar. 
Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat dobânzi în 

sum� de ........ lei, major�ri de întârziere de ........lei. 
 
Pentru anul 2005 organele de control au constatat diferen�e 

fa�� de cele declarate prin Declara�ia special� privind veniturile din activit��i 
independente depus� la AFPC ........, stabilind ca nedeductibile unele 
cheltuieli, în baza art. 48 alin. 4, lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003, unde se 
precizeaz� urm�toarele: „Condi�iile generale pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor, pentru a 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”. 

De asemene, men�ioneaz� c� potrivit art. 48 alin. 7 lit a, c, e, i, 
„Nu sunt cheltuieli deductibile: 

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale; 

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv 
impozitul pe venitul realizat în str�in�tate; 

e) dona�ii de orice fel; 
i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a 

drepturilor amortizabile din Registrul-inventar.” 
În urma inspec�iei fiscale, organele de control au considerat 

cheltuieli nedeductibile în sum� de ........lei, din care: 
-   ........lei benzin�; 
-        ........medicamente; 
-       ........ lei piese de schimb auto; 



 
6

-    ........lei diverse; 
-       ........ lei b�uturi, �ig�ri, alimente; 
-       ........facturi neachitate; 
-    ........lei calculator; 
-       ........materiale de construc�ie; 

                       -     ........lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate a rezultat urm�toarea situa�ie: 

- ........lei venit brut; 
-   ........lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
- ........lei venit net; 
- ........lei venit anual impozabil; 
-   ........lei impozit pe venit; 
-   ........lei impozit pe venit suplimentar. 
Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat major�ri de 

întârziere de ........ lei. 
 
Pentru anul 2006 organele de control au constatat diferen�e 

fa�� de cele declarate prin Declara�ia special� privind veniturile din activit��i 
independente depus� la AFPC ........, stabilind ca nedeductibile unele 
cheltuieli, în baza art. 48 alin. 4, lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003, unde se 
precizeaz� urm�toarele: „Condi�iile generale pe care trebuie s� le 
îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor, pentru a 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”. 

De asemene, men�ioneaz� c� potrivit art. 48 alin. 7 lit a, c, e, i, 
„Nu sunt cheltuieli deductibile: 

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale; 

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv 
impozitul pe venitul realizat în str�in�tate; 

e) dona�ii de orice fel; 
i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a 

drepturilor amortizabile din Registrul-inventar.” 
În urma inspec�iei fiscale, organele de control au considerat 

cheltuieli nedeductibile în sum� de ........lei, din care: 
-   ........lei benzin�; 
-      ........ lei dvd player; 
-      ........ lei piese de schimb auto; 
-      ........lei diverse; 
-      ........ lei b�uturi, �ig�ri, alimente; 
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-      ........ lei facturi neachitate; 
-      ........ lei calculator; 
-      ........lemne de foc; 

                       -   ......... cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate a rezultat urm�toarea situa�ie: 

- ........lei venit brut; 
-   ........lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
- ........lei venit net; 
- ........lei venit anual impozabil; 
-   ........lei impozit pe venit; 
-   ........lei impozit pe venit suplimentar. 
Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat major�ri de 

întârziere de ........ lei. 
 
În ceea ce prive�te cheltuielile neadmise la deducere, organele 

de control precizeaz� urm�toarele motive: 
- pentru cheltuielile cu combustibilul �i piesele de schimb, 

contribuabilul nu a prezentat în timpul controlului nici un document din care 
s� rezulte c� de�ine în proprietate sau spre folosin�a A.F. ........vreun 
autovehicul; 

- medicamentele, b�uturile, �ig�rile, alimentele, dvd player, 
diverse bunuri au fost utilizate pentru uzul personal sau al familiei sale;  

-  pentru materiale de construc�ii, lemne de foc, contribuabilul 
nu a prezentat nici un document în timpul controlului din care s� rezulte c� 
de�ine în proprietatea sau spre folosin�a asocia�iei vreun spa�iu destinat 
activit��ii desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de 
lucr�ri de izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul 
clien�ilor); 

-  pentru calculator, contribuabilul nu a putut face dovada în 
timpul controlului a faptului c� acesta contribuie la realizarea veniturilor din 
activitatea de ignifugare, activitate pe care asocia�ia o desf��oar�. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  
în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 

Referitor la suma de ........lei, reprezentând ........lei, impozit 
pe venit �i ........lei major�ri de întârziere aferente, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze dac� 
cheltuielile în sum� de ........lei, aferente perioadei 2003 – 2006, sunt 
deductibile fiscal. 
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Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, distribuirea 
venitului pe asocia�i se face în cot� de 100 % pentru ........�i 0 % pentru ......... 

Având în vedere c� din totalul veniturilor realizate de asocia�ie 
persoanei fizice ........i se distribuie cota de 100 %, potrivit Deciziei de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, impunerea 
s-a efectuat integral pentru persoana fizic� ......... 

 
 
PENRTU ANUL 2003 
 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ........ lei, aferent 

anului 2003, rezultat prin neadmiterea la deducere a cheltuielilor în 
sum� de ........lei, înregistrate de A.F. ......... 

 
Organele de control au constatat c� situa�ia veniturilor, 

cheltuielilor �i impozitului declarat de persoana fizic� ........se prezint� astfel: 
 
Anul 2003: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- venit net                          ........lei; 
- deduceri personale          ........lei; 
- venit anual impozabil   - ........lei; 
- impozit declarat                   ........; 
În urma verific�rii efectuate, organele de control nu au admis 

la deducere cheltuielile în sum� total� de ........lei, astfel: 
-   ........ lei benzin�; 
-      ........lambriu; 
-      ........piese de schimb auto; 
-    ........lei chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi; 

                       -      ........ lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate au rezultat urm�toarele: 

-  ........lei venit brut; 
-     ........ lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
-  ........lei venit net; 
-   ........lei deduceri personale; 
-   ........lei venit anual impozabil; 
-      ........ lei impozit pe venit; 
-      ........ lei impozit pe venit suplimentar. 
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Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat dobânzi în 
sum� de ........, major�ri de întârziere de ........�i penalit��i de ......... 

Organele de control au constatat c� persoana fizic� 
........datoreaz� pentru anul 2003 un impozit pe venit suplimentar de ........ lei.  

 
1. Referitor la cheltuielile  în sum� total� de ........ lei, din 

care ........ lei cu benzina �i ........cu piesele de schimb auto, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra deductibilit��ii acestor cheltuieli, în condi�iile în care 
contestatoarea depune în sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a 
dou� autoturisme nr. .........06.1999. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........ lei, din care ........ lei cu benzina �i ........cu 
piesele de schimb auto, pe motiv c� nu au fost prezentate în timpul 
controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în proprietate 
sau spre folosin�� vreun autovehicul. 

Contestatorul sus�ine c� în perioada verificat� a realizat o serie 
de cheltuieli cu carburantul la cele dou� mijloace de transport aflate în 
proprietate personal�, care au fost închiriate cu contractul ........din 
22.06.1999, dar care nu a fost luat în calcul de organele de control. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a desf��urat-o 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ......... 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru prezentele mijloace de transport este cu titlu gratuit, chiria�ului 
revenindu-i îndatorirea de a între�ine �i efectua revizii periodice la mijloace în 
vederea p�str�rii st�rii tehnice de func�ionare de la data încheierii prezentului 
contract.” 

 
În drept, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prev�d urm�toarele: 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se 
aplic� urm�toarele reguli: 
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 a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, 
justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;” 
 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

„În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din 
patrimoniul personal cu folosin�� mixt�, pentru afacere �i în scop 
personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii 
utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la 
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, 
iar cheltuielile deductibile se determin� propor�ional cu: 

    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
    - num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere; 
    - num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: 

kW/h, metri cubi, impulsuri telefonice �i altele asemenea, utilizate în 
interes de afacere, în alte cazuri.” 
 

De asemenea, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit, se prevede c�: 

 
„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� în 

sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

  „2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor 
prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din 
ordonan��. 

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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 

deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu combustibilul �i piesele de schimb, pe motiv c� nu s-a 
prezentat în timpul controlului nici un document din care s� rezulte c� 
asocia�ia de�ine în proprietate sau spre folosin�a vreun autovehicul. 

Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ........, contract care sus�ine c� l-a prezentat organelor de 
control, dar acestea nu l-au avut în vedere. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o, 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere încheiat la data de 22.06.1999, 
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nr. .........06.1999, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind  cheltuielile în sum� de ........ lei, din care ........ lei cu benzina �i 
........cu piesele de schimb auto, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin 
alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
decizii, la analizarea documentelor respective �i la verificarea utiliz�rii celor 
dou� autoturisme în interesul activit��ii, strict pentru aceea�i perioad� �i 
aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal având în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 

lambriu, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra deductibilit��ii acestor cheltuieli, în 
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condi�iile în care contestatoarea depune în sus�inerea cauzei Contractul 
de închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu lambriu în sum� de ........, pe motiv c� nu au fost prezentate în 
timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în 
proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii desf��urate, iar 
obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de izola�ii �i 
protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de …........., �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu 
gratuit, dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu 
lambriu �i alte materiale. 

 
În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, …mp din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

 
În drept, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prev�d urm�toarele: 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se 
aplic� urm�toarele reguli: 

 a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, 
justificate prin documente; 

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru 
uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;” 
 

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

„În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din 
patrimoniul personal cu folosin�� mixt�, pentru afacere �i în scop 
personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul afacerii 
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utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la 
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, 
iar cheltuielile deductibile se determin� propor�ional cu: 

    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere; 
    - num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere; 
    - num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: 

kW/h, metri cubi, impulsuri telefonice �i altele asemenea, utilizate în 
interes de afacere, în alte cazuri.” 
 

De asemenea, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit, se prevede c�: 

 
„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� în 

sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

  „2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor 
prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din 
ordonan��. 

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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu lambriul în sum� de ........, pe motiv c� nu au fost prezentate în 
timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în 
proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii desf��urate, iar 
obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de izola�ii �i 
protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 
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Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de … mp, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, … mp din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� 
fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi 
relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de 
inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere a spa�iului sediului social 
........20.07.1997, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........, începând cu data de 20.07.1997, …mp din 
locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu social, urmeaz� a se desfiin�a 
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Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 
18.07.2007, privind  cheltuielile cu lambriul în sum� de ........, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 
de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor 
respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou 
act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
3. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care nu au la baz� documente 
justificative. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere  

cheltuielile în sum� de ........ lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� 
documente justificative. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu precizeaz� motivele de 
drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
În drept, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prev�d urm�toarele: 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se 
aplic� urm�toarele reguli: 

 a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, 
justificate prin documente; 
 

De asemenea, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 
privind impozitul pe venit, se prevede c�: 

 
„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� în 

sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

  „2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor 
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prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din 
ordonan��. 

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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru admiterea 

la deducere a cheltuielilor, acestea trebuie s� fie efectuate în interesul 
afacerii, s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu 
documente. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce nici un argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........ lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........ lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� documente justificative,,  ssee  vvaa  
rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit 
aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  
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4. Referitor la cheltuielile în sum� de ........lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care justificarea opera�iunilor s-a 
f�cut doar cu chitan��, f�r� a avea factur�. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere  

cheltuielile în sum� de ........lei, pe motiv c� asocia�ia justific� opera�iunile cu 
chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi. 

 
În drept, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prev�d urm�toarele: 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se 
aplic� urm�toarele reguli: 

 a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, 
justificate prin documente;” 

 
De asemenea, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prevede c�: 
„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� în 

sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

  „2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor 
prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din 
ordonan��. 

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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 58 din 23 /2003 

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 Ordonan�ei 
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobat� cu modific�ri prin 
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Legea nr. 493/2002, cu modific�rile ulterioare, la punctele 13, 14, 15 �i 49, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„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.[…] 

49. Eviden�a contabil� în partid� simpl� a bunurilor din 
patrimoniu se �ine în conformitate cu prevederile Normelor 
metodologice de întocmire �i utilizare a formularelor tipizate comune pe 
economie, care nu au regim special, privind activitatea financiar� �i 
contabil�, precum �i a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan�elor nr. 425/1998, cu modific�rile ulterioare.” 
 

Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea 
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, în 
Nomenclatorul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special 
de tip�rire, înseriere �i numerotare sunt cuprinse urm�toarele documente:  

 
    „1. Aviz de înso�ire a m�rfii           14-3-6/A 
    2. Chitan�a                            14-4-1 
       Chitan�a fiscal�                    14-4-2 
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    3. Factura fiscal�                     14-4-10/A 
       Factura                             14-4-10/aA 
    4. Bon de comand� - chitan�� (T.V.A.)  14-4-11 
       Bon de comand� - chitan��           14-4-11/a 
    5. Fi�a de magazie a formularelor 
       cu regim special                    14-3-8/b” 
 

În ceea ce prive�te formularele factur� �i factur� fiscal�, în 
actul normativ men�ionat mai sus se prevede c�  

„1. Serve�te ca: 
    - document pe baza c�ruia se întocme�te instrumentul 

de decontare a produselor �i m�rfurilor livrate, a lucr�rilor executate 
sau a serviciilor prestate; 

   - document de înso�ire a m�rfii pe timpul transportului; 
   - document de înc�rcare în gestiunea primitorului; 
   - document justificativ de înregistrare în contabilitatea 

furnizorului �i a cump�r�torului.” 
 
În ceea ce prive�te chitan�a, acesta „1. Serve�te ca: 
    - document justificativ pentru depunerea unei sume în 

numerar la casieria unit��ii; 
    - document justificativ de înregistrare în registrul de 

cas� (cu respectarea Regulamentului opera�iunilor de cas�) �i în 
contabilitate.” 

 
Se re�ine c� documentul de înc�rcare în gestiunea primitorului 

�i de  înregistrare în contabilitatea furnizorului �i a cump�r�torului este 
factura, chitan�a având rolul doar de justificare a pl��ilor. 
 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce nici un argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoane fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „Organul de solu�ionare competent nu se poate 
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substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� acestea au fost achitate în 
cursul anului în care au fost efectuate, ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  
aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
Din cele prezentate la acest capitol, rezult� c� pentru anul 

2003 organele de control nu au admis la deducere cheltuielile în sum� total� 
de ........lei. Întrucât în urma verific�rii s-au acordat deduceri personale mai 
mari decât cele stabilite de societatea a rezultat un venit impozabil pentru 
anul 2003 în sum� de ........lei, c�ruia îi corespunde un impozit de ........(........x 
18% = ........ lei), din care societatea a declarat ........, diferen�a suplimentar� 
stabilit� de organele de control fiind de ........ lei, care este aferent� unui venit 
impozabil, respectiv unor cheltuieli neadmise la deducere de organele de 
control în sum� de ........ lei (........ lei x 18 % = ........ lei). 

La calculul impozitului s-au avut în vedere prevederile art. 1 
din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 192/2004 privind stabilirea 
baremului anual de impunere �i a deducerii personale de baz� pentru calculul 
impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003, 
unde se precede c�: 

 
„(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual 

global impozabil realizat în anul fiscal 2003, în baza prevederilor art. 101 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i ale art. 8 alin. (4) 
�i ale art. 13 alin. (6) din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 privind 
impozitul pe venit, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 493/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stabile�te urm�torul barem 
anual: 
____________________________________________________________________ 
Venit anual impozabil             Impozitul anual 
      (lei)                            (lei) 
____________________________________________________________________ 
pân� la 27.000.000                      18% 
27.000.001 - 67.000.000    4.860.000 + 23% pentru ceea ce dep��e�te 
                           suma de 27.000.000 lei 
67.000.001 - .........900.000   14.060.000 + 28% pentru ceea ce dep��e�te 
                           suma de 67.000.000 lei 
.........900.001 - 149.400.000  25.232.000 + 34% pentru ceea ce dep��e�te 
                           suma de .........900.000 lei 
peste 149.400.000          39.682.000 + 40% pentru ceea ce dep��e�te 
                           suma de 149.400.000 lei 
____________________________________________________________________” 
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Având în vedere c� în urma neadmiterii la deducere de c�tre 

organele de control a cheltuielilor în sum� total� de ........lei, a rezultat un 
venit impozabil de ........lei, prin acordarea unor deduceri personale mai mari 
decât cele stabilite de contribuabil, �i �inând cont de faptul c� totalul 
cheltuielilor pentru care s-a dispus respingerea contesta�iei este de ........, deci 
mai mare decât venitul impozabil, urmeaz� a se respinge  contesta�ia pentru 
impozitul pe venit în sum� de ........ lei, stabilit suplimentar de organele de 
control.  

Întrucât pentru impozitul pe venit pentru anul 2003, în sum� 
de ........ lei, care a generat major�rile de întârziere calculate de organele 
fiscale, contesta�ia a fost respins�, urmeaz� a se respinge cererea formulat� �i 
pentru accesoriile în sum� de ........lei, potrivit principiului de drept 
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), ca 
neîntemeiat�. 

 
Fa�� de cele men�ionate la acest capitol, privind impozitul 

pe venit pe anul 2003, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere 
contestat� pentru cheltuielile în sum� de ........ lei, reprezentând ........ lei 
cheltuieli cu benzina, ........cheltuieli cu piesele de schimb auto �i 
........cheltuieli cu lambriu, �i a se respinge contesta�ia pentru cheltuielile 
în sum� de ........, reprezentând ........ lei cheltuieli ce nu au la baz� 
documente �i ........lei justificate cu chitan��, f�r� a fi înso�it� de factur� �i 
implicit a impozitului pe venit în sum� de ........ lei �i a accesoriilor 
aferente în sum� de ........lei. 

 
PENRTU ANUL 2004 
 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ........lei, aferent 

anului 2004, rezultat prin neadmiterea la deducere a cheltuielilor în 
sum� de ........lei, înregistrate de A.F. ......... 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de control nu au admis 

la deducere cheltuielile în sum� total� de ........lei, astfel: 
-   ........lei benzin�; 
-        ........medicamente; 
-       ........ lei piese de schimb auto; 
-       ........chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi; 
-         ........b�uturi, �ig�ri, alimente; 
-       ........ lei materiale de construc�ie; 
-    ........lei facturi neachitate; 
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                       -   ........lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 
                       În urma verific�rii efectuate a rezultat urm�toarea situa�ie: 

- ........lei venit brut; 
-      ........ lei cheltuieli aferente realiz�rii veniturilor; 
- ........lei venit net; 
-  ........lei deduceri personale; 
- ........lei venit anual impozabil; 
-   ........lei impozit pe venit; 
-   ........lei impozit pe venit suplimentar. 
Pentru impozitul pe venit suplimentar s-au calculat dobânzi în 

sum� de ........ lei, major�ri de întârziere de ........lei. 
 
Pentru anul 2004 societatea a declarat urm�toarele: 
- venituri brute                  ........lei; 
- cheltuieli aferente           ........lei; 
- venit net                            ........lei; 
- deduceri personale            ........lei; 
- venit anual impozabil        ........lei; 
- impozit declarat                    ........ lei; 
- impozit pl�tit                        ........ lei 
 
1. Referitor la cheltuielile  în sum� total� de ........ lei, din 

care ........lei cu benzina �i ........ lei cu piesele de schimb auto, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra deductibilit��ii acestor cheltuieli, în condi�iile în care 
contestatoarea depune în sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a 
dou� autoturisme nr. .........06.1999. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........ lei, din care ........lei cu benzina �i ........ lei cu 
piesele de schimb auto, pe motiv c� nu au fost prezentate în timpul 
controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în proprietate 
sau spre folosin�� vreun autovehicul. 

Contestatorul sus�ine c� în perioada verificat� a realizat o serie 
de cheltuieli cu carburantul la cele dou� mijloace de transport aflate în 
proprietate personal�, care au fost închiriate cu contractul ........din 
22.06.1999, dar care nu a fost luat în calcul de organele de control. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 
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În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ......... 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru prezentele mijloace de transport este cu titlu gratuit, chiria�ului 
revenindu-i îndatorirea de a între�ine �i efectua revizii periodice la mijloace în 
vederea p�str�rii st�rii tehnice de func�ionare de la data încheierii prezentului 
contract.” 

 
În drept, la art. 49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2004, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 

independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 50 �i 51. 

(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; 

b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite; 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:[…] 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor, sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

 
Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 49 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; 



 
25

    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 
justificate cu documente; 

    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 

54. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: […] 
  - cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente 

bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit în�elegerii 
din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii în scopul afacerii;” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu combustibilul �i piesele de schimb, pe motiv c� nu s-a 
prezentat în timpul controlului nici un document din care s� rezulte c� 
asocia�ia de�ine în proprietate sau spre folosin�a vreun autovehicul. 

Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ........, contract care sus�ine c� l-a prezentat organelor de 
control, dar acestea nu l-au avut în vedere. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o, 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
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Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 
poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere încheiat la data de 22.06.1999, 
nr. .........06.1999, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind cheltuielile în sum� de ........ lei, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor respective �i la 
verificarea utiliz�rii celor dou� autoturisme în interesul activit��ii, strict 
pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 
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„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, 

reprezentând materiale de construc�ii, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra 
deductibilit��ii acestor cheltuieli, în condi�iile în care contestatoarea 
depune în sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a spa�iului sediului 
social ........20.07.1997. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu materiale de construc�ii în sum� de ........ lei, pe motiv c� nu au 
fost prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a-�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

 
În drept, la art. 49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2004, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 

independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
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deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 50 �i 51. 

(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; 

b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite; 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:[…] 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor, sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

 
Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 49 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
54. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: […] 
  - cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente 

bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit în�elegerii 
din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii în scopul afacerii;” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu materiale de construc�ii în sum� de ........ lei, pe motiv c� nu au 
fost prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 
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Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a-�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere a spa�iului sediului social 
........20.07.1997, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........, începând cu data de 20.07.1997, ........ din locuin�a 
personal� pentru a fi utilizat� ca sediu social, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
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de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind  cheltuielile în sum� de ........ lei, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor respective, strict 
pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
 
3. Referitor la cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 

........medicamente �i ........�ig�ri �i b�uturi Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava, este învestit� s� se pronun�e asupra 
deductibilit��ii acestor cheltuieli, în condi�iile în care asocia�ia nu face 
dovada c� sunt efectuate în interesul afacerii. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........, reprezentând ........medicamente �i ........�ig�ri �i 
b�uturi, pe motiv c� au fost utilizate pentru uzul personal sau al familiei sale 
�i nu în interesul afacerii. 

 
În drept, la art. 49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2004, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 

independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 50 �i 51. 

(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; 

 
Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
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eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 49 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; 
     
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 

la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul 
veniturilor, f�r� a fi deductibile cheltuielile efectuate în scop personal.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoane fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ......... 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........, reprezentând … medicamente �i ........�ig�ri �i b�uturi,,  ssee  vvaa  rreessppiinnggee  
ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, 
ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
4. Referitor la cheltuielile în sum� de ........lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care nu au la baz� documente 
justificative. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere  
cheltuielile în sum� de ........lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� 
documente justificative. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu precizeaz� motivele de 
drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
În drept, la art. 49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2004, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 

independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 50 �i 51. 

(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; 

 
Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 49 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate 

cu documente;” 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru admiterea 

la deducere a cheltuielilor, acestea trebuie s� fie efectuate în interesul 
afacerii, s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu 
documente. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
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i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoane fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� documente justificative,,  ssee  vvaa  
rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit 
aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
5. Referitor la cheltuielile în sum� de ........lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care sumele nu sunt achitate 
furnizorilor. 

În fapt, organele de control nu au admis la deducere  
cheltuielile în sum� de ........lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� 
sumele respective nu au fost achitate furnizorilor. 

 
În drept, la art. 49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2004, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„Reguli generale de stabilire a venitului net din activit��i 

independente determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 50 �i 51. 

(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
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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;” 

 
Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 49 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 

la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul 
veniturilor, justificate cu documente, �i care au fost cuprinse în cheltuielile 
exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........lei. 

 
PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 

Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 
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AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� acestea au fost achitate în 
cursul anului în care au fost efectuate, ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  
aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
6. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care justificarea opera�iunilor s-a 
f�cut doar cu chitan��, f�r� a avea factur�. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere  

cheltuielile în sum� de ........ lei, pe motiv c� asocia�ia justific� opera�iunile cu 
chitan�e f�r� a fi înso�ite de facturi. 

 
În drept, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prev�d urm�toarele: 
„(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� 

între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se 
aplic� urm�toarele reguli: 

 a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, 
justificate prin documente;” 

 
De asemenea, la art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, se prevede c�: 
„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� în 

sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. 
(2) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile.” 
Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 54/2003, prev�d urm�toarele: 

  „2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea regulilor 
prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din 
ordonan��. 
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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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente;” 
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 58 din 23 /2003 

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 Ordonan�ei 
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobat� cu modific�ri prin 
Legea nr. 493/2002, cu modific�rile ulterioare, la punctele 13, 14, 15 �i 49, se 
prev�d urm�toarele: 

 
„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.[…] 

49. Eviden�a contabil� în partid� simpl� a bunurilor din 
patrimoniu se �ine în conformitate cu prevederile Normelor 
metodologice de întocmire �i utilizare a formularelor tipizate comune pe 
economie, care nu au regim special, privind activitatea financiar� �i 
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contabil�, precum �i a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan�elor nr. 425/1998, cu modific�rile ulterioare.” 
 

Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea 
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, în 
Nomenclatorul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special 
de tip�rire, înseriere �i numerotare sunt cuprinse urm�toarele documente:  

 
    „1. Aviz de înso�ire a m�rfii           14-3-6/A 
    2. Chitan�a                            14-4-1 
       Chitan�a fiscal�                    14-4-2 
    3. Factura fiscal�                     14-4-10/A 
       Factura                             14-4-10/aA 
    4. Bon de comand� - chitan�� (T.V.A.)  14-4-11 
       Bon de comand� - chitan��           14-4-11/a 
    5. Fi�a de magazie a formularelor 
       cu regim special                    14-3-8/b” 
 

În ceea ce prive�te formularele factur� �i factur� fiscal�, în 
actul normativ men�ionat mai sus se prevede c�  

„1. Serve�te ca: 
    - document pe baza c�ruia se întocme�te instrumentul 

de decontare a produselor �i m�rfurilor livrate, a lucr�rilor executate 
sau a serviciilor prestate; 

   - document de înso�ire a m�rfii pe timpul transportului; 
   - document de înc�rcare în gestiunea primitorului; 
   - document justificativ de înregistrare în contabilitatea 

furnizorului �i a cump�r�torului.” 
 
În ceea ce prive�te chitan�a, acesta  
„1. Serve�te ca: 
    - document justificativ pentru depunerea unei sume în 

numerar la casieria unit��ii; 
    - document justificativ de înregistrare în registrul de 

cas� (cu respectarea Regulamentului opera�iunilor de cas�) �i în 
contabilitate.” 

 
Se re�ine c� documentul de înc�rcare în gestiunea primitorului 

�i de  înregistrare în contabilitatea furnizorului �i a cump�r�torului este 
factura, chitan�a având rolul doar de justificare a pl��ilor. 
 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 
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Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........ lei. 

 
PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 

Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........ lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� acestea au fost achitate în 
cursul anului în care au fost efectuate, ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  
aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
Situa�ia calcului impozitului pe venit pentru diferen�ele 

stabilite de organele de control,  se prezint� astfel: 
 
                                                                                        lei   

Total 
venit 
impozabil 
pe cote de 
impozit  

 
Cot� 
impozit 
aplicat� 

 
Impozit 
total  
datorat 

 
Impozit 
calculat 
de 
societatea 

Diferen�e 
impozit 
stabilite 
de organ 
control 

Cheltuieli 
neadmise 
la 
deducere, 
respinse 
prin 
decizia de 
solu�ionare  

Impozit 
aferent 
cheltuielilor 
respinse 
prin decizia 
de 
solu�ionare 

........ 18% ........ ........ 0 0 0 
......... 23% ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 28% ........ 0 ........ ........ ........ 
........ 34% ........ 0 ........ ........ ........ 
........ 40% ........ 0 ........ ........ ........ 
........ TOTAL ........ ........ ........ ........ ........ 
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La calculul impozitului s-au avut în vedere prevederile art. 1 

din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 85/2005 privind stabilirea 
baremului anual de impunere �i a deducerii personale de baz� pentru calculul 
impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004, 
unde se precede c�: 

 
„(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual 

global impozabil realizat în anul fiscal 2004, în baza prevederilor art. 95 
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile aduse prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
138/2004, precum �i ale art. 46 alin. (1) �i (4) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pentru anul 2004, se stabile�te urm�torul barem anual: 
________________________________________________________________________________ 
  Venit anual impozabil (lei)                    Impozitul anual (lei) 
________________________________________________________________________________ 
       pân� la 30.200.000             18% 
  30.200.001 - 73.000.000             5.436.000 + 23%  pentru ceea ce dep��e�te 
                                                       suma de 30.200.000 lei 
 73.000.001 - 117.000.000             15..........000 + 28% pentru ceea ce dep��e�te 
                                                       suma de 73.000.000 lei 
117.000.001 - 163.500.000             27.600.000 + 34% pentru ceea ce dep��e�te 
                                                       suma de 117.000.000 lei 
        peste 163.500.000             43.410.000 + 40% pentru ceea ce dep��e�te 
                                                       suma de 163.500.000 lei 
________________________________________________________________________________” 

 
Fa�� de cele men�ionate mai sus, urmeaz� a se desfiin�a decizia 

de impunere contestat� pentru cheltuielile în sum� de ........lei �i a se respinge 
contesta�ia pentru cheltuielile în sum� de ........lei. 

Având în vedere c� din totalul cheltuielilor în sum� total� de 
........lei, neadmise la deducere de organele de control în anul 2004, pentru 
cheltuielile de ........lei, reprezentând ........lei benzin�, ........ lei piese auto �i  
........ lei materiale construc�ii, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere 
contestat�, iar pentru cheltuielile în sum� de ........lei, reprezentând 
........cheltuieli ce au la baz� chitan�e f�r� s� fie înso�ite de facturi, ........lei 
cheltuieli care nu au la baz� documente justificative,  ........medicamente, 
........b�uturi �i �ig�ri �i ........lei facturi neachitate, se vor desfiin�a actele 
contestate pentru impozitul pe venit în sum� de ........�i se va respinge 
contesta�ia pentru impozitul pe venit în sum� de ........lei, conform celor 
prezentate. 

 
PENRTU ANUL 2005 
 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ........lei, aferent 

anului 2005, rezultat prin neadmiterea la deducere a cheltuielilor în 
sum� de ........lei, înregistrate de A.F. ......... 
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În urma verific�rii efectuate, organele de control nu au admis 
la deducere cheltuielile în sum� total� de ........lei, astfel: 

-   ........lei benzin�; 
-        ........medicamente; 
-       ........ lei piese de schimb auto; 
-    ........lei diverse; 
-       ........ lei b�uturi, �ig�ri, alimente; 
-       ........facturi neachitate; 
-    ........lei calculator; 
-       ........materiale de construc�ie; 

                       -     ........lei cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 

Organele de control au constatat c� persoana fizic� a declarat 
pentru anul 2005 o pierdere fiscal� de ........lei, rezultând prin neadmiterea la 
deducere a cheltuielilor în sum� de ........lei un venit anual impozabil de 
........lei (........lei – ........lei = ........lei), cu un impozit pe venit de ........lei 
(........lei x 16% = ........lei).  

 
 
1. Referitor la cheltuielile  în sum� total� de ........ lei, din 

care ........lei cu benzina �i ........ lei cu piesele de schimb auto, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii neadmiterii de c�tre organele de control a 
acestor cheltuieli, în condi�iile în care contestatoarea depune în 
sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a dou� autoturisme nr. 
.........06.1999. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........ lei, din care ........lei cu benzina �i ........ lei cu 
piesele de schimb auto, pe motiv c� nu au fost prezentate în timpul 
controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în proprietate 
sau spre folosin�� vreun autovehicul. 

Contestatorul sus�ine c� în perioada verificat� a realizat o serie 
de cheltuieli cu carburantul la cele dou� mijloace de transport aflate în 
proprietate personal�, care au fost închiriate cu contractul ........din 
22.06.1999, dar care nu a fost luat în calcul de organele de control. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
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........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ......... 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru prezentele mijloace de transport este cu titlu gratuit, chiria�ului 
revenindu-i îndatorirea de a între�ine �i efectua revizii periodice la mijloace în 
vederea p�str�rii st�rii tehnice de func�ionare de la data încheierii prezentului 
contract.” 

 
În drept, la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 
 

Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu combustibilul �i piesele de schimb, pe motiv c� nu s-a 
prezentat în timpul controlului nici un document din care s� rezulte c� 
asocia�ia de�ine în proprietate sau spre folosin�a vreun autovehicul. 

Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ........, contract care sus�ine c� l-a prezentat organelor de 
control, dar acestea nu l-au avut în vedere. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o, 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� 
fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi 
relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de 
inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere încheiat la data de 22.06.1999, 
nr. .........06.1999, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
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Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind  cheltuielile  în sum� total� de ........ lei, din care ........lei cu 
benzina �i ........ lei cu piesele de schimb auto, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor respective �i la 
verificarea utiliz�rii celor dou� autoturisme în interesul activit��ii, strict 
pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2.  Referitor la cheltuielile în sum� de  ........lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care organele de control nu au 
efectuat analiza �i cercetarea complet� privind utilizarea calculatorului. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu un calculator în sum� de  ........lei, pe motiv c� nu s-a f�cut  
dovada c� acesta contribuie la realizarea veniturilor din activitatea de 
ignifugare, activitate pe care asocia�ia o desf��oar�. 

Contestatorul precizeaz� c� a achizi�ionat calculatorul pentru a 
redacta oferte, contracte, procese verbale de recep�ie �i alte documente 
necesare în desf��urarea activit��ii. 

 
În drept, la art. 48 alin. (1) �i (4) lit. a) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Art. 48 
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu un calculator în sum� de  ........lei, pe motiv c� nu s-a f�cut  
dovada c� acesta contribuie la realizarea veniturilor din activitatea de 
ignifugare, activitate pe care asocia�ia o desf��oar�. 

Se re�ine c� organele de control au analizat utilizarea 
calculatorului în mod direct pentru activitatea de ignifugare, f�r� s� aib� în 
vedere posibilitatea utiliz�rii acestuia în mod indirect la realizarea veniturilor 
asocia�iei. 

Potrivit art. 6 �i 7 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

„Art. 6 
 Exercitarea dreptului de apreciere 
Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele 

atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale 
�i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete 
asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.[…] 

Art. 7 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 

starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va 
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

Având în vedere cele men�ionate, se va desfiin�a Decizia de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, privind 
cheltuielile în sum� de ........lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin 
alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
decizii, la analizarea �i efectuarea de cercet�ri complete privind utilizarea 
calculatorului, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��.  

De asemenea, se vor avea în vedere �i prevederile art. 48 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prev�d urm�toarele: 

„Art. 48 
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl�[…] 
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(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: […] 

c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în 
titlul II, dup� caz;” 

 
La titlul II din acela�i act normativ, art. 24 alin. (1), se prev�d 

urm�toarele: 
„(1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, 

construirii, asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe 
amortizabile se recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea 
amortiz�rii potrivit prevederilor prezentului articol.” 

În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 
asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
3. Referitor la cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 

materiale de construc�ii, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii 
neadmiterii la deducere de c�tre organele de control a acestor cheltuieli, 
în condi�iile în care contestatoarea depune în sus�inerea cauzei 
Contractul de închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu materiale de construc�ii în sum� de ........, pe motiv c� nu au 
fost prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

 
În drept, la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 
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Referitor la aplicarea acestor prevederi, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 

deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu materiale de construc�ii în sum� de ........, pe motiv c� nu au 
fost prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a-�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
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acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere a spa�iului sediului social 
........20.07.1997, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........, începând cu data de 20.07.1997, ........ din locuin�a 
personal� pentru a fi utilizat� ca sediu social, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind cheltuielile în sum� de ........, reprezentând materiale de 
construc�ii, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
analizarea documentelor respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i 
sum�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal având în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
4. Referitor la cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 

........ medicamente, ........ lei �ig�ri �i b�uturi �i ........lei diverse bunuri, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, este învestit� 
s� se pronun�e dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calcului 
impozitului pe venit, în condi�iile în care asocia�ia nu face dovada c� sunt 
efectuate în interesul afacerii. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........, reprezentând ........ medicamente, ........ lei �ig�ri, 
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b�uturi �i ........lei diverse bunuri, pe motiv c� au fost utilizate pentru uzul 
personal sau al familiei sale �i nu în interesul afacerii. 

 
În drept,  la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 
la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul 
veniturilor, f�r� a fi deductibile cheltuielile efectuate în scop personal.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ......... 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 
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AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........, reprezentând ........ medicamente, ........ lei �ig�ri �i b�uturi �i ........lei 
diverse bunuri,,  ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a 
impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
5. Referitor la cheltuielile în sum� de ........lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care nu au la baz� documente 
justificative. 

În fapt, organele de control nu au admis la deducere  
cheltuielile în sum� de ........lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� 
documente justificative. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu precizeaz� motivele de 
drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
În drept, la art. 48 alin. (1) �i (4) din Legea nr. 571 / 2003 

privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, la punctul 37 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, prev�d urm�toarele: 
 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea 
prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.[…] 
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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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate 

cu documente;” 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru admiterea 

la deducere a cheltuielilor, acestea trebuie s� fie efectuate în interesul 
afacerii, s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu 
documente. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........lei, pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� documente justificative,,  ssee  vvaa  
rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit 
aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
6. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care sumele nu sunt achitate 
furnizorilor. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere  
cheltuielile în sum� de ........ lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� 
sumele respective nu au fost achitate furnizorilor. 

 
La art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 

prev�d urm�toarele: 
„Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 

(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; 

 b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite;” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, la punctul 37 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, se precizeaz� urm�toarele: 

 
„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate 

cu documente; 
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 

la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
veniturilor, justificate cu documente, �i care au fost cuprinse în cheltuielile 
exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
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i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........ lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........ lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� acestea au fost achitate în 
cursul anului în care au fost efectuate, ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  
aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
Având în vedere c� din totalul cheltuielilor în sum� total� de 

........lei, neadmise la deducere de organele de control în anul 2005, pentru 
cheltuielile de ........lei, reprezentând ........lei benzin�, ........ lei piese auto, 
........materiale construc�ii �i ........lei calculator, urmeaz� a se desfiin�a decizia 
de impunere contestat�, iar pentru cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 
........cheltuieli care nu au la baz� documente justificative,  ........medicamente, 
........ lei b�uturi �i �ig�ri, ........facturi neachitate �i ........lei diverse bunuri, �i 
�inând cont de faptul c� în anul 2005 societatea a declarat o pierdere fiscal� în 
sum� de ........lei, rezultând un venit impozabil pentru anul 2005 în sum� de 
........lei (........lei – ........lei = ........lei), se vor desfiin�a actele contestate 
pentru impozitul pe venit în sum� de ........ lei [(........lei – ........lei – ........) x 
16%] �i se va respinge contesta�ia pentru impozitul pe venit în sum� de 
........lei (........ x 16 % = ........lei), conform celor prezentate mai sus. 

 
PENRTU ANUL 2006 
 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ........lei, aferent 

anului 2006, rezultat prin neadmiterea la deducere a cheltuielilor în 
sum� de ........lei, înregistrate de A.F. ......... 
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În urma verific�rii efectuate, organele de control nu au admis 
la deducere cheltuielile în sum� total� de ........lei, astfel: 

-   ........lei benzin�; 
                       -         ........ lei piese de schimb auto; 

-      ........lei diverse; 
-      ........ lei b�uturi, �ig�ri, alimente; 
-      ........ lei facturi neachitate; 
-      ........ lei calculator; 
-      ........lemne foc; 
-      ........ lei dvd player; 

                       -   ......... cheltuieli efectuate f�r� a fi prezentate documente 
justificative. 

Organele de control au constatat c� persoana fizic� a declarat 
pentru anul 2005 un venit net impozabil de ........lei, rezultând prin 
neadmiterea la deducere a cheltuielilor în sum� de ........lei un venit anual 
impozabil suplimentar de ........lei (........lei – ........lei = ........lei), cu un 
impozit pe venit de ........lei (........lei x 16% = ........lei).  

 
1. Referitor la cheltuielile  în sum� total� de ........lei, din 

care ........lei cu benzina �i ........ lei cu piesele de schimb auto, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii neadmiterii de c�tre organele de control a 
acestor cheltuieli, în condi�iile în care contestatoarea depune în 
sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a dou� autoturisme nr. 
.........06.1999. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........lei, din care ........lei cu benzina �i ........ lei cu 
piesele de schimb auto, pe motiv c� nu au fost prezentate în timpul 
controlului documente din care s� rezulte c� A.F. ........de�ine în proprietate 
sau spre folosin�� vreun autovehicul. 

Contestatorul sus�ine c� în perioada verificat� a realizat o serie 
de cheltuieli cu carburantul la cele dou� mijloace de transport aflate în 
proprietate personal�, care au fost închiriate cu contractul ........din 
22.06.1999, dar care nu a fost luat în calcul de organele de control. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
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........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ......... 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru prezentele mijloace de transport este cu titlu gratuit, chiria�ului 
revenindu-i îndatorirea de a între�ine �i efectua revizii periodice la mijloace în 
vederea p�str�rii st�rii tehnice de func�ionare de la data încheierii prezentului 
contract.” 

 
În drept, la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 
 

Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu combustibilul �i piesele de schimb, pe motiv c� nu s-a 
prezentat în timpul controlului nici un document din care s� rezulte c� 
asocia�ia de�ine în proprietate sau spre folosin�a vreun autovehicul. 

Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 
închiriere încheiat la data de 22.06.1999, nr. .........06.1999, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, 
........ cu num�rul de înmatriculare ........�i ........ ........ cu num�rul de 
înmatriculare ........, contract care sus�ine c� l-a prezentat organelor de 
control, dar acestea nu l-au avut în vedere. 

De asemenea, sus�ine c� cele dou� mijloace de transport i-au 
fost necesare pentru deplasarea în interesul activit��ii pe care a  desf��urat-o, 
conform autoriza�iei de func�ionare, mijloacele de transport f�când posibil� 
realizarea veniturilor asocia�iei. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere încheiat la data de 22.06.1999, 
nr. .........06.1999, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
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Asocia�iei Familiale ........ dou� autoturisme, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind  cheltuielile  în sum� total� de ........lei, din care ........lei cu benzina 
�i ........ lei cu piesele de schimb auto, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor respective �i la 
verificarea utiliz�rii celor dou� autoturisme în interesul activit��ii, strict 
pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2.  Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care organele de control nu au 
efectuat analiza �i cercetarea complet� privind utilizarea calculatorului. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu un calculator în sum� de  ........ lei, pe motiv c� nu s-a f�cut  
dovada c� acesta contribuie la realizarea veniturilor din activitatea de 
ignifugare, activitate pe care asocia�ia o desf��oar�. 

Contestatorul precizeaz� c� a achizi�ionat calculatorul pentru a 
redacta oferte, contracte, procese verbale de recep�ie �i alte documente 
necesare în desf��urarea activit��ii. 

 
În drept, la art. 48 alin. (1) �i (4) lit. a) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Art. 48 
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 
deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu un calculator în sum� de  ........ lei, pe motiv c� nu s-a f�cut  
dovada c� acesta contribuie la realizarea veniturilor din activitatea de 
ignifugare, activitate pe care asocia�ia o desf��oar�. 

Se re�ine c� organele de control au analizat utilizarea 
calculatorului în mod direct pentru activitatea de ignifugare, f�r� s� aib� în 
vedere posibilitatea utiliz�rii acestuia în mod indirect la realizarea veniturilor 
asocia�iei. 

Potrivit art. 6 �i 7 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

„Art. 6 
 Exercitarea dreptului de apreciere 
Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele 

atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale 
�i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete 
asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.[…] 

Art. 7 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 

starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va 
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

Având în vedere cele men�ionate, se va desfiin�a Decizia de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, privind 
cheltuielile în sum� de ........ lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin 
alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
decizii, la analizarea �i efectuarea de cercet�ri complete privind utilizarea 
calculatorului, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��.  

De asemenea, se vor avea în vedere �i prevederile art. 48 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prev�d urm�toarele: 

„Art. 48 
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl�[…] 
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(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: […] 

c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în 
titlul II, dup� caz;” 

 
La titlul II din acela�i act normativ, art. 24 alin. (1), se prev�d 

urm�toarele: 
„(1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, 

construirii, asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe 
amortizabile se recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea 
amortiz�rii potrivit prevederilor prezentului articol.” 

În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 
asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
 
3. Referitor la cheltuielile în sum� de ........, reprezentând 

lemne de foc, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii neadmiterii la deducere de 
c�tre organele de control a acestor cheltuieli, în condi�iile în care 
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contestatoarea depune în sus�inerea cauzei Contractul de închiriere a 
spa�iului sediului social ........20.07.1997. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile cu lemne de foc în sum� de ........, pe motiv c� nu au fost 
prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
În sus�inerea cauzei, contestatorul depune Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a-�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 

 
În drept, la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
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numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

Referitor la aplicarea acestor prevedere, în Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, se prev�d urm�toarele: 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 

justificate cu documente; 
 c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� pentru a putea fi 

deduse cheltuielile aferente veniturilor trebuie s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i s� corespund� unor 
cheltuieli efective, justificate cu documente. 

Potrivit actelor de control, nu au fost admise la deducere 
cheltuielile cu lemnele de foc în sum� de ........, pe motiv c� nu au fost 
prezentate în timpul controlului documente din care s� rezulte c� A.F. 
........de�ine în proprietate sau spre folosin�� vreun spa�iu destinat activit��ii 
desf��urate, iar obiectul principal de activitate este efectuarea de lucr�ri de 
izola�ii �i protec�ie anticoroziv� (lucr�ri de ignifugare – sediul clien�ilor). 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul cheltuielile 
privind între�inerea camerei în care î�i are sediul social unitatea, camer� 
închiriat� în baza contractului de închiriere ........din 20.07.1997, în suprafa�� 
de ........, �i c� pentru acest sediu nu s-a pl�tit chirie, fiind dat cu titlu gratuit, 
dar a avut îndatorirea s� între�in� spa�iul, f�când unele investi�ii cu lambriu �i 
alte materiale. 

 
Contestatorul depune în sus�inerea cauzei Contractul de 

închiriere a spa�iului sediului social ........20.07.1997, prin care ........, în 
calitate de proprietar, închiriaz� Asocia�iei Familiale ........, începând cu data 
de 20.07.1997, ........ din locuin�a personal� pentru a fi utilizat� ca sediu 
social. 

În contractul men�ionat mai sus se precizeaz� c� „Chiria 
pentru spa�iul închiriat este cu titlu gratuit, chiria�ului revenindu-i îndatorirea 
de a între�ine �i efectua repara�ii, moderniz�ri la spa�iu pentru a�i putea 
desf��ura activitatea, iar spa�iul s� se men�in� într-o stare tehnic� bun�.” 
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Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 
/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 
Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 

poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� depune în sus�inerea 
cauzei xerocopie dup� Contractul de închiriere a spa�iului sediului social 
........20.07.1997, prin care ........, în calitate de proprietar, închiriaz� 
Asocia�iei Familiale ........, începând cu data de 20.07.1997, ........ din locuin�a 
personal� pentru a fi utilizat� ca sediu social, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, 
privind  cheltuielile în sum� de ........, reprezentând lemne de foc, urmând 
ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 
30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea documentelor 
respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou 
act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
4. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, 

reprezentând ........ lei �ig�ri �i b�uturi, ........lei diverse bunuri �i ........ lei 
dvd player, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 
este învestit� s� se pronun�e dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la 
calcului impozitului pe venit, în condi�iile în care asocia�ia nu face 
dovada c� sunt efectuate în interesul afacerii. 
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În fapt, organele de control nu au admis la deducere 

cheltuielile în sum� de ........ lei, reprezentând ........ lei �ig�ri �i b�uturi, 
........lei diverse bunuri �i ........ lei dvd player, pe motiv c� au fost utilizate 
pentru uzul personal sau al familiei sale �i nu în interesul afacerii. 

 
În drept,  la art. 48 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;[…] 

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât 

�i în scopul personal al contribuabilului sau asocia�ilor sunt deductibile 
numai pentru partea de cheltuial� care este aferent� activit��ii 
independente;” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 
la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul 
veniturilor, f�r� a fi deductibile cheltuielile efectuate în scop personal.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� 
cheltuielile au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........ lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
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fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  ff��rr��  
ss��  pprreezziinntt��  aarrgguummeennttee  ��ii  ddooccuummeennttee  ccaarree  ss��  iinnffiirrmmee  ccoonnssttaatt��rriillee  ddiinn  aacctteellee  ddee  
ccoonnttrrooll  ddee  ccoonnttrrooll,,  iiaarr  oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  
ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  
ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  
cheltuielilor în sum� de ........ lei, reprezentând ........ lei �ig�ri �i b�uturi, 
........lei diverse bunuri �i ........ lei dvd player, pe motiv c� au fost utilizate 
pentru uzul personal sau al familiei sale �i nu în interesul afacerii,,  ssee  vvaa  
rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit 
aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
5. Referitor la cheltuielile în sum� de ........., cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care nu au la baz� documente 
justificative. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere  

cheltuielile în sum� de ........., pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� 
documente justificative. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu precizeaz� motivele de 
drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
În drept, la art. 48 alin. (1) �i (4) din Legea nr. 571 / 2003 

privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
„Reguli generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50.[…] 

(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;” 
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Referitor la aplicarea acestui articol, la punctul 37 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, prev�d urm�toarele: 
 

„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 
cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate 

cu documente;” 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru admiterea 

la deducere a cheltuielilor, acestea trebuie s� fie efectuate în interesul 
afacerii, s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu 
documente. 

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoana fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de .......... 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........., pe motiv c� opera�iunile nu au la baz� documente justificative,,  ssee  vvaa  
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rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit 
aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
6. Referitor la cheltuielile în sum� de ........ lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care sumele nu sunt achitate 
furnizorilor. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere  

cheltuielile în sum� de ........ lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� 
sumele respective nu au fost achitate furnizorilor. 

 
La art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 

prev�d urm�toarele: 
„Art. 48 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 

diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, cu 
excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 

(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; 

 b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite;” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, la punctul 37 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, se precizeaz� urm�toarele: 

 
„37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai 

cheltuielile care sunt aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din 
eviden�ele 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� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate 

cu documente; 
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 

anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.” 
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Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt deductibile 
la calculul impozitului pe venit doar cheltuielile efectuate în scopul 
veniturilor, justificate cu documente, �i care au fost cuprinse în cheltuielile 
exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite.  

Prin contesta�ia formulat� petentul nu aduce niciun argument 
privitor la acest cap�t de cerere, acesta limitându-se doar la faptul c� acestea 
au fost eliminate în mod nejustificat. 

Prin adresa nr. ........din 11.09.2007, primit� de contestator la 
data de 17.09.2007, conform confirm�rii de primire nr. ........ din 17.09.2007, 
i s-a pus în vedere s� completeze contesta�ia cu motivele de drept �i de fapt 
pe care se întemeiaz� cererea formulat� pentru toate capetele de cerere. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........din 20.09.2007, persoane fizic� face 
completare la contesta�ia formulat�, f�r� îns� s� aduc� argumente privind 
acest cap�t de cerere, astfel c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra cheltuielilor în sum� de ........ lei. 

PPoottrriivviitt  ppuunnccttuulluuii  22..44  ddiinn  Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 /2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, „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.” 

  
AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc��  ssoocciieettaatteeaa  îînn  mmoottiivvaarreeaa  ccoonntteessttaa��iieeii  ssee  

lliimmiitteeaazz��  ddooaarr  llaa  ffaappttuull  cc��  acestea au fost eliminate în mod nejustificat,,  iiaarr  
oorrggaannuull  ddee  ssoolluu��iioonnaarree  nnuu  ssee  ppooaattee  ssuubbssttiittuuii  ccoonntteessttaattoorruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
mmoottiivveellee  ddee  ddrreepptt  ��ii  ddee  ffaapptt  ppeennttrruu  ccaarree  ss--aa  ccoonntteessttaatt  iimmppoozziittuull  ppee  vveenniitt  
ssuupplliimmeennttaarr,,  rreezzuullttaatt  pprriinn  nneeaaddmmiitteerreeaa  llaa  ddeedduucceerree  aa  cheltuielilor în sum� de 
........ lei, pe motiv c� asocia�ia nu face dovada c� acestea au fost achitate în 
cursul anului în care au fost efectuate, ssee  vvaa  rreessppiinnggee  ccoonntteessttaa��iiaa  ppeennttrruu  
aacceessttee  cchheellttuuiieellii  �i implicit a impozitului pe venit aferent, ccaa  nneemmoottiivvaatt��..  

 
Având în vedere c� din totalul cheltuielilor în sum� total� de 

........lei, neadmise la deducere de organele de control în anul 2006, pentru 
cheltuielile de ........ lei, reprezentând ........lei benzin�, ........ lei piese auto, 
........ lei calculator �i ........lemne foc, urmeaz� a se desfiin�a decizia de 
impunere contestat�, iar pentru cheltuielile în sum� de ........lei, reprezentând 
........cheltuieli care nu au la baz� documente justificative,   ........ lei b�uturi �i 
�ig�ri, ........ lei facturi neachitate, ........lei diverse bunuri �i ........ lei dvd 
player, se vor desfiin�a actele contestate pentru impozitul pe venit în 
sum� de ........(........x 16% = .........) �i se va respinge contesta�ia pentru 
impozitul pe venit în sum� de ........ lei (........lei – ........ = ........ lei), conform 
celor prezentate mai sus. 
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Având în vedere c� pentru impozitul pe venit calculat de 

organele de control pentru anii 2004, 2005 �i 2006, în sum� total� de ........lei, 
pentru impozitul în sum� de ........ lei s-a dispus desfiin�area actelor 
contestate, iar pentru impozitul pe venit în sum� de ........ s-a dispus 
respingerea contesta�iei, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere 
contestat� pentru major�rile de întârziere în sum� de ........, în vederea 
recalcul�rii acestora, în func�ie de cele re�inute în prezenta decizie  �i �inând 
cont de principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

 
Referitor amenda în sum� de ........lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în 
condi�iile în care solu�ionarea amenzilor nu se intr� în competen�a sa 
material�. 

 
În fapt, persoana fizic� ........contest� �i procesele verbale de 

contraven�ie nr. ........ din 16.07.2007 pentru amenda în sum� de ........lei, 
aplicat� de organele de control în urma verific�rii efectuate. 

 
În drept, art. 209 alin. 1 lit. c) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
„(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de 

impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se 
solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este 
sub 500.000 lei (RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele competente 
constituite la nivelul direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul 
fiscal sau, dup� caz, de c�tre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);” 

De asemenea, la art. 223 din acela�i act normativ se prevede 
c�: „Dispozi�iile prezentului titlu se completeaz� cu dispozi�iile legale 
referitoare la regimul juridic al contraven�iilor.” 

Având în vedere aceste prevederi legale, plângerea îndreptat� 
împotriva amenzilor contraven�ionale intr� sub inciden�a prevederilor art. 32 
alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, act normativ care constituie dreptul comun în materie de 
contraven�ii, unde se precizeaz�: 

„(1) Plângerea înso�it� de copia de pe procesul-verbal de 
constatare a contraven�iei se depune la organul din care face parte 
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agentul constatator, acesta fiind obligat s� o primeasc� �i s� înmâneze 
depun�torului o dovad� în acest sens. 

(2) Plângerea împreun� cu dosarul cauzei se trimit de 
îndat� judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie a fost s�vâr�it� 
contraven�ia.” 

 
La art. 5 din Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraven�iilor se prevede c�: 
 
(1) Sanc�iunile contraven�ionale sunt principale �i 

complementare. 
(2) Sanc�iunile contraven�ionale principale sunt: 
a) avertismentul; 
b) amenda contraven�ional�;[…] 
(3) Sanc�iunile contraven�ionale complementare sunt: 
 a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate 

din contraven�ii;” 
 
 Fa�� de dispozi�iile imperative ale legii se re�ine c� pentru 

acest cap�t de cerere contribuabilul are deschis� calea ac�iunii în instan�a 
judec�toreasc�. 

În consecin��, se va transmite cap�tul de cerere privind amenda 
în sum� de ........lei Structurii de Administrare Fiscal� – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava pentru a-l înainta judec�toriei competente, întrucât 
organul de solu�ionare din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava nu are competen�a material� de solu�ionare, potrivit art. 
209 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 privind 
impozitul pe venit, Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 54/2003, art. 6, 7 alin. (2),  182 alin. (4), 186 (3) �i 209 alin. 1 
lit. c)  din Ordonan�a Guvernului nr. 92 /2003   privind Codul de procedur� 
fiscal�, punctul pct. 102.5 ,182.1 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92 /2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 22..44,,  12.7 din Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 58 
din 23 /2003 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 Ordonan�ei 
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Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobat� cu modific�ri prin 
Legea nr. 493/2002, Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea 
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, art. 1 din 
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 192/2004 privind stabilirea 
baremului anual de impunere �i a deducerii personale de baz� pentru calculul 
impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003, art. 
49 alin. (1), (4) lit. a) �i alin. (5) litera i), art. 24 alin. (1),  art. 48  din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 
/ 2004, art. 5 �i 32 alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contraven�iilor, coroborate cu prevederile art. 216 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 
 

- Respingerea contesta�iei formulat� de persoana fizic� 
........împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
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. ........din 18.07.2007, privind  cheltuielile în sum� de ........�i 
implicit a impozitului pe venit în sum� de ......�i a major�rilor de 
întârziere aferente de ........lei, conform celor re�inute în cuprinsul decizie. 

- Desfiin�area Deciziei de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit 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. ........din 18.07.2007, privind  cheltuielile în sum� de ........ lei 
�i a impozitului pe venit în sum� de ........ lei �i a major�rilor de întârziere 
în sum� de ........ lei,  
în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i 
obliga�ii bugetare, conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i a 
prevederilor legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru suma pentru 
care  s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

- Transmiterea cap�tului de cerere privind amenda 
contraven�ional� în sum� de ........lei, Structurii de Administrare Fiscal� – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, pentru a proceda conform celor 
legale, întrucât organul de solu�ionare competent constituit la nivelul 
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Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu are 
competen�a material� de solu�ionare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 

termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
 
IMPOZIT PE VENIT: 
Deductibilitatea cheltuielilor 
- art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 
- art. 48,  49 �i  24  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
PROCEDUR�: 
Amenzi, competen�� de solu�ionare 
- art. 209 �i 223 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� 


