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          DECIZIA  NR.  _______ 

                                                    din  _________________ 
Privind solu�ionarea contesta�iei formulat� 

de persoana fizic�…, Com…nr. …, 
jud. Suceava, CNP….înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

Jude�ului …sub nr. …/29.08.2007 
�i reînregistrat� sub nr. ../24.03.2008 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. …din 24.03.2008, înregistrat� în 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …din 
24.03.2008, c� poate fi solu�ionat�  pe fond contesta�ia  formulat� de … din 
localitatea …, nr…, întrucât motivul care a determinat suspendarea  a încetat, în 
sensul c� organele de cercetare  penal� s-au pronun�at. 

 
Constatând c� motivul pentru care a fost suspendat� solu�ionarea 

contesta�iei depuse de … , a încetat, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului … este investit� s� solu�ioneze pe fond contesta�ia  

 
Persoana fizic� … contest� m�surile stabilite 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 nr. … /29.06.2007, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�… , privind suma de … lei, reprezentând: 

 
�    … lei – impozit pe venit; 
�    …  lei – major�ri de întârziere impozit pe venit;  
�     … lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit. 

  
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 

209 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. 
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I. 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. …/29.06.2007, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�…, privind suma de … lei, reprezentând impozit pe venit, major�ri de 
întârziere �i penalit��i de întârziere. 

Persoana fizic� … depune contesta�ie 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…/29.06.2007, împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr…/29.06.2007 �i împotriva Procesului verbal de constatare din data de 
28.04.2007 �i solicit� admiterea contesta�iei �i anularea actelor atacate pe care le 
consider� nelegale �i netemeinice. 

 
Petentul consider� c� este nereal faptul c� s-a sustras de la plata 

impozitului prin nedeclararea veniturilor realizate din achizi�ionarea �i 
comercializarea de material lemnos. 

Acesta sus�ine c� lemnul era cump�rat de diferite persoane, era prelucrat 
la societ��i autorizate în acest sens �i ulterior era transportat de petent la domiciliul 
persoanelor respective. 

Contestatorul mai afirm� c� acel camion este radiat din circula�ie, sumele 
stabilite de inspectorii fiscali în urma estim�rilor f�cute sunt nereale. Persoana 
fizic� precizeaz� c� accepta ca în actele de înso�ire a m�rfii �i în facturi s� figureze 
numele acestuia, doar pentru a evita orice complica�ii �i discu�ii cu organele de 
poli�ie. 

 
În concluzie, petentul solicit� admiterea contesta�iei. 
 
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 nr. …/29.06.2007, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�…, s-a 
stabilit în sarcina persoanei fizice suma de …lei, reprezentând: 

� …lei – impozit pe venit; 
�    … lei – major�ri de întârziere impozit pe venit; 
�        …. lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit. 

 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. … /29.06.2007 s-a încheiat la solicitarea 

G�rzii Financiare ............., pe baza datelor puse la dispozi�ie de c�tre Garda 
Financiar�-sec�ia .......... �i a procesului verbal întocmit de aceasta. 

Prin acest referat s-a stabilit cuantumul sumei cu care petentul s-a 
sustras de la plata impozitului pe venit prin nedeclararea veniturilor. 
 

Din verific�rile efectuate s-a constatat c� acesta nu de�ine autoriza�ie 
pentru desf��urarea unei activit��i organizate pe cont propriu, iar veniturile au fost 
ob�inute ca urmare a comercializ�rii de material lemnos în pie�e �i oboare. 
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Conform adresei emis� de Garda Financiar�-sec�ia …care a efectuat 
controlul ca urmare a adresei înaintate de Poli�ia Municipiului…, rezult� c� pe 
perioada anilor 2004-2007, ca urmare a activit��ii desf��urate, s-au ob�inut venituri 
în sum� de … lei, astfel: 

 
Anul venitului Venituri impozabile stabilite 

2004 … 
2005 … 
2006 … 
2007 … 

 
În conformitate cu prevederile legale, s-a calculat impozitul pe venit, 

astfel: 
Anul venitului 2004 

- impozit pe venit = …lei 

Anul venitului 2005 
- impozit pe venit =   …lei 

Anul venitului 2006 
- impozit pe venit = …lei 

Anul venitului 2007  
- impozit pe venit =   …lei. 
 

Pentru neplata la termen a sumei de … lei, reprezentând impozit pe 
venit, s-au calculat major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere în sum� de … 
lei pentru perioada 15.05.2005-27.06.2007. 

 
Prin adresa nr… /11.05.2007 a G�rzii Financiare… , a fost f�cut� 

sesizare penal�, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni, întrucât au fost 
constatate abateri care au ca efect sustrageri de la plata obliga�iilor fiscale c�tre 
bugetul de stat. 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile petentului  în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�,  s-au ob�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de …lei reprezentând impozit pe venit  stabilit prin 

decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice  care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual sau într-o form� de asociere nr. …/29.06.2007, 
întocmit� de Activitatea de inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului… , cauza supus� solu�ion�rii  este dac� persoana 
fizic� datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care a ob�inut  venituri din activit��i 
independente pe care nu le-a declarat la organul fiscal. 

 
În fapt,  Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din Cadrul Direc�iei Generale a 

Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava, a fost sesizat� de c�tre  Garda Financiar� 
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prin adresa nr… din 16.05.2007, prin care se solicit� stabilirea  cuantumului 
sumei, cu care numitul … s-a sustras de la plata impozitului pe venit aferent prin 
nedeclararea veniturilor realizate din activitatea de achizi�ionare �i comercializare 
material lemnos . 

 
În urma verific�rilor efectuate, organul de control din cadrul Activit��ii 

de Inspec�ie Fiscal� ..........a stabilit un debit în sum� total� de … lei, major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe venit în sum� de … lei, penalit��i de întârziere  
în sum� de… , prin decizia de impunere nr. … din 29.06.2007, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din 29.06.2007, care are la baz� procesul 
verbal nr. … din 29.06.2007, în care se reg�sesc constat�rile cuprinse în procesul 
verbal nr. …/27.04.2007, emis de Garda Financiar� … 

Procesul verbal nr…din 29.06.2007,  întocmit de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� fost înaintat G�rzii Financiare …prin adresa nr. …/29.06.2007. 

Garda Financiar� …a sesizat organele de cercetare penal� cu adresa nr. 
… din 11.05.2007, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare 
are o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� cu privire la 
contesta�ia formulat�.  

Prin Ordonan�a din data de 24.01.2008 din Dosarul nr. de la Parchetul 
de pe lâng� Judec�toria …. se dispun scoaterea de sub urm�rire penal� a persoanei 
fizice �i aplicarea unei sanc�iuni cu caracter administrativ, constând în amend�. 

În aceast� ordonan�� se face precizarea c�: 
„(…) prin atingerea minim� ap�rat� de lege �i prin con�inutul ei 

concret, fapta învinuitului nu prezint� gradul  social al unei infrac�iuni” (…) 
 
În  drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
� Art. 40 alin. 1, lit. a  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede 

obligativitatea  pl��ii de c�tre persoanele fizice  rezidente române, cu 
domiciliul în România, a�a cum este �i persoana fizic� … a impozitului pe 
venit: 

 
ART. 40 

„Sfera de cuprindere a impozitului 
    (1) Impozitul prev�zut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe 
venit, se aplic� urm�toarelor venituri: 
 

    a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în 
România, veniturilor ob�inute din orice surs�, atât din România, cât �i din 
afara României; 
 

� Art. 41 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
 

ART. 41 
„Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 

prevederilor prezentului titlu, sunt urm�toarele: 
a) venituri din activit��i independente, definite conform art. 47; 
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(…)” 
 

 Din acest text de lege se în�elege c� în categoria veniturilor supuse impozitului 
pe venit se cuprind �i veniturile din activit��i independente. 
 

� Art. 47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin republicare  la data 
de 01.01.2005, a devenit art. 46 �i prevede: 

 
ART. 47 
“Definirea veniturilor din activit��i independente 
(1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile 

comerciale, veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de 
proprietate intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere, inclusiv din activit��i adiacente. 

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de 
comer� ale contribuabililor, din prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute 
la alin. (3), precum �i din practicarea unei meserii. 

(…)”. 
 
Din textele de lege  citate mai sus rezult� c� persoanele fizice  române  

cu domiciliul în România  datoreaz� impozit  pentru veniturile realizate  din orice 
surs�. 

Conform acestor prevederi legale sunt supuse impozit�rii  veniturile din 
activit��i independente din care fac parte veniturile comerciale, respectiv veniturile  
din fapte de comer� ale contribuabililor. 

 
� Referitor la aplicarea prevederilor art. 47 mai sus citat, la pct. 42, 43 �i 45 

devenite pct. 18, 19 �i 21 în urma modific�rilor ulterioare, având acela�i 
con�inut, din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, se prevede: 
 
    Norme metodologice: 

42. Se supun impozitului pe veniturile din activit��i independente 
persoanele fizice care realizeaz� aceste venituri în mod individual sau asociate  
pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea desf��ur�rii de activit��i 
în scopul ob�inerii de venit, asociere care se realizeaz� potrivit dispozi�iilor 
legale �i care nu d� na�tere unei persoane juridice. 

43. Exercitarea unei activit��i independente presupune desf��urarea 
acesteia în mod obi�nuit, pe cont propriu �i urm�rind un scop lucrativ. 
Printre criteriile care definesc preponderent existen�a unei activit��i 
independente sunt: libera alegere a desf��ur�rii activit��ii, a programului de 
lucru �i a locului de desf��urare a activit��ii; riscul pe care �i-l asum�  
întreprinz�torul; activitatea se desf��oar� pentru mai mul�i clien�i; 
activitatea se poate desf��ura nu numai direct, ci �i cu personalul angajat de 
întreprinz�tor în condi�iile legii. 

[...] 
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45. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din 
fapte de comer� de c�tre persoane fizice sau asocieri f�r� personalitate 
juridic�, din prest�ri de servicii, altele decât cele realizate din profesii libere, 
precum �i cele ob�inute din practicarea unei meserii. 

Principalele activit��i care constituie fapte de comer� sunt: 
    - activit��i de produc�ie; 
    - activit��i de cump�rare efectuate în scopul revânz�rii; 
    - organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive �i altele 

asemenea; 
      - activit��i al c�ror scop este facilitarea încheierii de tranzac�ii 

comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de 
mandat, de reprezentare, de agent de asigurare �i alte asemenea 
contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, 
indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul; 

    - vânzarea în regim de consigna�ie a bunurilor cump�rate în 
scopul revânz�rii sau produse pentru a fi comercializate; 

    - activit��i de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de 
tehnica folosit�, �i altele asemenea; 

    - transport de bunuri �i de persoane; 
    - alte activit��i definite în Codul comercial”. 
 
Dup� cum rezult� din textele de lege de mai sus, veniturile comerciale se 

încadreaz� în categoria veniturilor din activit��i independente. 
De asemenea, se supun impozit�rii persoanele care ob�in aceste venituri. 
În categoria activit��ilor care genereaz� aceste venituri se num�r� �i 

activit��i de cump�rare efectuate în scopul revânz�rii, activit��i care sunt 
desf��urate de persoana fizic�.. 

 
� Art. 83 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, prevede obligativitatea declar�rii veniturilor de 
c�tre to�i cei care ob�in venituri din activit��i independente: 

 
ART. 83 
“Declara�ia privind venitul realizat 
(1) Contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de 

asociere, venituri din activit��i independente, venituri din cedarea folosin�ei 
bunurilor, venituri din activit��i agricole determinate în sistem real au 
obliga�ia de a depune o declara�ie privind venitul realizat la organul fiscal 
competent, pentru fiecare an fiscal, pân� la data de 15 mai inclusiv a anului 
urm�tor celui de realizare a venitului. Declara�ia privind venitul realizat se 
completeaz� pentru fiecare surs� �i categorie de venit. Pentru veniturile 
realizate într-o form� de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea 
distribuit� din asociere. 

(...)”. 
 
 Din textele de lege citate mai sus rezult� c� to�i contribuabili  care 

realizeaz� venituri  din activit��i independente  au obliga�ia de a depune la organul 
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fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, o declara�ie privind veniturile realizate, 
pân� la data de 15 mai inclusiv a anului urm�tor  celui de realizare a venitului. 

Din documentele existente la dosarul cauzei  rezult� c�, în perioada 
2004-2007, persoana fizic� … realizat venituri  din achizi�ionarea �i 
comercializarea de material lemnos, pe care nu le-a declarat la organul fiscal 
competent  �i pentru care nu a achitat  impozitul pe venit, înc�lcându-se astfel 
prevederile  legale în vigoare. 

Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile  legale 
incidente spe�ei, rezult� c� în mod legal organul de inspec�ie a procedat la 
estimarea  bazei de impunere  �i calcularea impozitului pe venit aferent acestor 
venituri.  

� La art. 60, devenit prin republicare la data de 31.07.2007 art. 67 din  
OG 92/2003 privind Codul de Procedur� fiscal�, se prevede dreptul 
organului fiscal de a estima  baza de impunere atunci când m�rimea 
acesteia  nu se poate determina: 
 
ART. 60 
“Estimarea bazei de impunere 
(1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de 

impunere, acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere 
toate datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare. Estimarea 
const� în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei 
de fapt fiscale. 

(2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt 
îndrept��ite s� estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul 
de pia�� al tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul 
fiscal”. 

Din textul de lege citat mai sus  se re�ine c� organul fiscal  poate estima 
baza de impunere  atunci când aceasta nu poate fi determinat�, avându-se în 
vedere  pre�ul de pia�� al tranzac�iei  sau bunul impozabil. 
 

De asemenea, prin Ordonan�a din data de 24.01.2008, din dosarul nr. 
1705/P/2007 de la Parchetul de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i, prin care se dispune 
scoaterea de sub urm�rire penal� a persoanei fizice, se face precizarea c�:  
“ (…) prin atingerea minim� ap�rat� de lege �i prin con�inutul ei concret, 
fapta învinuitului nu prezint�  gradul de pericol social al unei infrac�iuni 
(…)” �i se dispune aplicarea unei sanc�iuni cu caracter administrativ, de unde 
rezult� c� organele  de cercetare penal� au ajuns la concluzia c� fapta a fost 
s�vâr�it�. 
 Având în vedere cele precizate mai sus �i prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� organul fiscal în mod legal a stabilit un impozit aferent anilor 
2004, 2005, 2006 �i 2007 datorat de persoana fizic�  … în sum� total� de …lei, 
drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere  
ca neîntemeiat�. 

2. Referitor la suma de … reprezentând major�ri de întârziere în sum� de 
… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …  lei  aferente impozitului pe venit, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� aceste sume, în condi�iile în 
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care obliga�ia bugetar� pentru care s-au calculat aceste major�ri este datorat� �i nu 
a fost achitat� la scaden��. 

 
În fapt, pentru întârzierea la plat� a impozitului pe venit aferent anilor 

2004, 2005 2006 �i 2007 în sum� total� de … lei  s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de … lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …lei . 

 
În drept, deoarece în sarcina contestatorului a fost re�inut debitul de 

natura impozitului în sum� de … lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, 
acesta datoreaz�  �i suma de … lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
principiului de drept  „accesorium sequitur principale” ( accesoriul urmeaz� 
principalul). 

 
Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 

impozitul pe venit stabilit suplimentar, contesta�ia a fost respins�, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia �i pentru major�rile �i penalit��ile de întârziere aferente. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor, art. 40  alin. (1) lit. (a),  art. 41, art. 47 devenit prin republicare la 
data de 01.01.2005 art. 46, art. 83  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
pct. 42, 43, 45 referitoare la aplicarea art. 47  din Codul fiscal devenite pct. 18,19 
�i 21 în urma modific�rilor ulterioare, având acela�i con�inut din Hot�rârea nr. 44 
din 22 ianuarie 2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
571/2003 privind Codul Fiscal, art. 60 devenit prin republicare la 31.07.2007 art. 
67 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coraborate cu prevederile   
art. 216 din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
 

 
 
      
  DECIDE 

 
 
Respingerea contesta�iei formulat� de .................  împotriva Deciziei de 

impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ie 
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente  în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr. …/29.06.2007, întocmit� de  
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� .........., privind suma de … lei, reprezentând: 

 
 

� …lei impozit pe venit 
� …lei major�ri de întârziere 
� …lei penalit��i de întârziere 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la tribunalul Suceava în termen de 6 luni de 
la comunicare, conform procedurii legale. 
 
    
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


