
 

DECIZIA NR.....39.......

cu privire la solutionarea contestatiei formulata
de doamna X ,  din municipiul Buzau,  inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr......... 

  

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Buzau  a  fost  sesizata  prin  adresa 
nr.........  de  A.I.F.   Buzau   cu   privire   la  contestatia  formulata de doamna  X , 
impotriva  Deciziei de impunere  nr....../.2010  privind obligatiile fiscale stabilite  in 
baza Raportului de inspectie fiscala nr. ..../.2010, emisa de reprezentantii AIF Buzau .
La  biroul   solutionare  contestatii  din  cadrul  DGFP  Buzau  s-a  inregistrat  sub 
nr...../.2010 contestatia formulata de doamna X   din  Buzau, impotriva Deciziei de 
impunere nr...../.2010 privind obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plata in baza 
Raportului de inspectie fiscala nr...../.2010  emise de   reprezentantii AIF din cadrul 
D.G.F.P. Buzau  .
            Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala  republicata    si actualizata .

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 209 , alin( 1) lit.a) din 
OG 92/2003 Directia Generala a Finantelor Publice  Buzau legal este investita sa se 
pronunte asupra contestatiei formulate .

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de …./ lei din care impozit pe 
venit  …. lei si respectiv …. lei  majorari de intarziere aferente. 

I.In sustinearea contestatiei petenta invoca urmatoarele :
          Pentru perioada verificata 2005-2009 au fost constatate diferente de impozit de 
regularizat in plus in suma  de …. lei si ….lei majorari de intarziere aferente , iar 
pentru anul 2008 ,….. lei cu care debitele urmau a fi diminuate . 
          Contestatoarea nu este de acord cu suma de plata de ….. lei  , mentionata in 
Raportul de inspectie fiscala , deoarece diferenta de achitat ar trebui sa fie de …. lei , 
din care s-a platit …..lei _(05.02.2010) .  

II. Din Decizia de impunere nr……/2010  si  Raportul de inspectie fiscala nr. 
…./.2010 cu referire la obliectul contestatiei   rezulta urmatoarele :

Prin Raportul de inspectie fiscala nr……./.2010 s-a constatat pentru anii fiscali 
2005 si 2006  un impozit pe venit suplimentar in suma de ….. lei , intrucat veniturile 
realizate au fost mai mari fata de cele declarate . 

Pentru anul fiscal 2008 a rezulrtat o diferenta de regularizat in minus de ….. lei 
. 

Deoarece , debitele nu au fost achitate la termen au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de …. lei . 

III.Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  ,  motivatiile  
contestatoarei,  constatarile  organului  de  control  ,  coroborat  cu prevederile  actelor 



normative in vigoare , se retine  :
Doamna X  are domiciliul fiscal in municipiul Buzau , B-dul ...........
Inspectia fiscala s-a efectuat in baza Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal , 

OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura fiscala  si a cuprins perioada 01.01.2005 
–  3.1.08.2009  pentru  impozitul  pe  venit  din  activitati  independente  dupa  care 
contribuabilul  si-a incetat activitatea , conform Deciziei nr...../.2009 emisa de Baroul 
de avocati Buzau . 

Din raportul de inspectie fiscala nr……/.2010  , cu privire la impozitul pe venit 
calculat suplimentar fata de evidenta contabila a contribuabilului , se retine pe anul 
2005  un  venit  impozabil  suplimentar  in  suma  de  …..  datorita  neinregistrarii  in 
totalitate  a  chitantelor  emise pentru  veniturile  incasate  respectiv  nr.  …../.2005 in 
suma de ….. lei , …./.2005  in suma de ….. lei , …../.2005 in suma de ….. lei , ……
/2005 in suma de ….. lei si care conform art.48 , alin.2 lit.a din Codul Fiscal se inclus 
in venitul bruit si se impoziteaza , impozitul fiind de ….. lei . 

Pentru anul fiscal 2006 , diferenta in plus  de venit este in suma de ….. lei si se 
datoreaza  inregistrarii  unor  erori  de  aditie  in  minus  la  venitul  brut  rezultand  o 
diferenta de impozit suplimentar  in suma de ….. lei . 

Pentru neachitarea la termen a impozitului pe venit datorat au fost calculate 
majorari de intarziere in suma de ….. lei . 

Cu referire la impozitul stabilit suplimentar de catre organele fiscale in suma 
de  ….  lei  ,  contestatoarea  le  mentioneaza  ca  si  constatari  ca  urmare  a  inspectiei 
fiscale , fara a invoca motive de fapt si de drept conform art. 206 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala  care precizeaza:

Forma si continutul contestatiei
    (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se intemeiaza;
    e)  semnatura  contestatorului  sau  a  imputernicitului  acestuia,  precum  si 

stampila  in  cazul  persoanelor  juridice.  Dovada  calitatii  de  imputernicit  al 
contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

    (2)  Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si 
inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu 
exceptia  contestatiei  impotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a  actului 
administrativ fiscal.

Cu  referire  la  celelalte  aspecte  mentionate  in  contestatie  ,  dar  care  nu  fac 
obiectul Deciziei de impunere nr…../.2010  din Raportul de inspectie fiscala nr……
/.2010 si referatul cu propuneri de solutionare rezulta ca la data inceprii controlului , 



contribuabila figura cu obligatii de plata in suma de ….. lei , la  care   se adauga …. 
lei impozit pe venit suplimentar , accesorii de …. lei si se diminueaza cu suma de …. 
lei  impozit stabilit in minus . 

In mod eronat contribuabila sustine ca in anul 2009 in urma controlului a fost 
stabilita ca diferenta de impozit de restituit in suma de …. lei . In fapt , prin Raportul 
de inspectie fiscala nr……...2010 pentru anul 2009 nu au fost stabilite diferente  de 
regularizat fata de decizia de impunere .
 In consecinta, in baza art.207 alin.1 lit.a ,  art.209 alin.1 , art.216  din O.G. 
nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de Procedura 
fiscala se ,

DECIDE :

 
Art.1.Respingerea  contestatiei formulata  de  doamna  X  ca  neintemeiata 

pentru  suma  de  ….. lei  ,   reprezentand  impozit  pe  venit  …..lei  si  majorari  de 
intarziere aferente ….. lei  .

Art.2.Biroul  solutionare  contestatii  va  comunica  prezenta  decizie 
contestatoarei respectiv Activitatii de Inspectie Fiscala  Buzau  .

Art.3.Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la comunicare la 
Tribunalul Judetean Buzau, conform art.11 din Legea nr. 554/2004  .

 

                                                                                      

Vizat , 
Director Coordonator,                                        Sef birou juridic

 

 

 


