
DECIZIA NR. 539/2011
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ....

din ...

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata 
de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita  asupra  contestatiei 
inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ... formulata de ....cu sediul 
in ... jud. Dambovita, avand codul unic de inregistrare ...

Petentul  contesta  Decizia  de  impunere  nr.  ....  emisa  de 
Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita.  Suma totala  contestata 
este de ... lei, reprezentand:

- ... lei impozit pe venit suplimentar;
- ... lei accesorii aferente impozitului pe venit suplimentar.

Contestatia  are  aplicata  semnatura  si  stampila  titularului 
dreptului procesual si a fost depusa in termenul legal de depunere asa 
cum prevad art. 206 si art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209 
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala 
a Finantelor Publice Dambovita este investita a se pronunta asupra 
cauzei.

I. Petentul contesta  decizia  de  impunere  nr.  ....  emisa  de 
Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita  din  cadrul  D.G.F.P. 
Dambovita din urmatoarele motive:

La punctul 4.2 din decizia de impunere au fost indicate la modul 
general cheltuielile ce nu au fost efectuate in interesul afacerii, iar la 
punctul 4.3 a fost precizat temeiul de drept al actului normativ incalcat.

Organele  de  inspectie  fiscala  nu  au  indicat  in  ce  a  constat 
cheltuiala  nedeductibila,  nu  au  tinut  cont  de  specificul  activitatii  de 
cabinet  de  avocatura  unde  telefonul  este  principalul  mod  de 
comunicare cu clientii, acesta fiind folosit doar in interesul activitatii. In 
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ceea ce priveste mijlocul fix nu s-a precizat cat s-a dedus, cat era legal 
si cat era perioada de amortizare. 

Fata de cele mai sus precizate  ... solicita anularea deciziei de 
impunere nr. .... pentru suma totala de ... lei.

II.  Prin  decizia  de  impunere  nr.  ... intocmita  de  organul  de 
inspectie  fiscala  al  Activitatii  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita,  s-a 
stabilit un impozit pe venit suplimentar in suma de ... lei cu accesoriile 
aferente impozitului pe venitul suplimentar in suma de ... lei.

In referatul privind solutionarea contestatiei organul de inspectie 
fiscala propune respingerea contestatiei pentru suma totala contestata 
de  ...  lei,  reprezentand  impozit  pe  venti  suplimentar  cu  accesoriile 
aferente.  Totodata  se  mentioneaza  ca  in  cauza  nu  s-a  formulat 
sesizare penala.

III. Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente la dosarul cauzei,  motivatiile contestatorului si in raport cu 
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
investita  sa  analizeze  daca  suma  totala  contestata  de  ...  lei, 
reprezentand impozit pe venit suplimentar cu accesoriile aferente, 
a fost corect determinata.

In fapt,  ... a fost verificat de organele de inspectie ale Activitatii 
de Inspectie Fiscala Dambovita prin sondaj pentru perioada ... in ceea 
ce priveste impozitul pe venit. 

Din analiza documentelor existente la dosar reiese ca diferenta 
de impozit pe venit suplimentara in suma de ... lei a fost stabilita de 
organele de inspectie fiscala ca urmare a neacceptarii la deducere a 
urmatoarelor sume ... lei in anul 2007, ... lei in anul 2008 si ... lei in 
anul  2009,  reprezentand  contravaloarea  convorbirilor  telefonice 
precum si contravaloarea laptopului dedusa integral.

Organele de inspectie fiscala precizeaza in referatul cu propuneri 
de  solutionare a contestatiei ca nu au acceptat la deducere cheltuielile 
cu telefonul mobil, avand in vedere faptul ca abonamentul telefonului 
este  inregistrat  pe  numele  persoanei  fizice  si  nu  pe  cabinetul  de 
avocatura.

Se  retine,  ca  petentul  nu  a  prezentat  in  sustinerea  cauzei 
documente justificative, respectiv facturile fiscale in care sa fie inscris 
cabinetul de avocatura, fiind incalcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. a) 
si  alin.  (7)  lit.  a)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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In urma verificarii, organele de inspectie au constatat ca petentul 
în anul 2009 a inclus integral pe cheltuieli contravaloarea unui laptop 
(mijloc fix). 

Venitul net anual din activităţi independente, determinat pe baza 
contabilităţii în partidă simplă se stabileste potrivit art. 48 din Legea nr. 
571/2003 republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  care 
stipuleaza:

„(1)  Venitul  net  din  activităţi  independente  se  determină  ca  
diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării  
de venituri,  deductibile,  pe baza datelor din contabilitatea în partidă  
simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50. [...] 

(4)  Condiţiile  generale  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: a) să fie 
efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului,  
justificate prin documente; c) să respecte regulile privind amortizarea,  
prevăzute în titlul II, după caz;

[...] (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
i)  cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a  

drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;”
Avand  in  vedere  dispozitiile  legale  de  mai  sus,  se  retine  ca 

recuperarea valorii  mijlocului  fix achizitionat  de catre contribuabil  se 
face prin înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea,  in conformitate cu 
prevederile art. 24 din Legea nr. 571/2003, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care stipuleaza: 

“(1)  Cheltuielile  aferente  achiziţionării,  [...]  mijloacelor  fixe  
amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea 
amortizării potrivit prevederilor prezentului articol. 

[...](11) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează: a)  
începând cu luna următoare celei în care mijlocul  fix amortizabil  se  
pune în funcţiune;”

În speta, se retine ca valoarea mijlocului fix achizitionat de catre 
contribuabil în anul 2009 trebuia recuperata prin deducerea amortizarii, 
potrivit dispozitiilor de mai sus si nu prin includerea integrala pe costuri 
a valorii acestuia la data darii în folosinta. Astfel, prin metoda utilizata, 
contribuabilul a încalcat dispozitiile legale referitoare la determinarea 
venitului net din activiti independente.

In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei organele 
de  inspectie  fiscala  mentioneaza ca in  anexa nr.  6  a  raportului  de 
inspectie fiscala este reflectat calculul amortizarii mijlocului fix (laptop). 
De asemenea organele de inspectie fiscala precizeaza ca amortizarea 
mijlocului  fix  s-a facut  conform art.  48 alin.  (4)  lit.  c)  din  Legea nr. 
571/2003 coroborat cu prevederile H.G. nr. 2139/2004. 

www.mfinante.ro
3/6



Potrivit art. 97 alin. (3) si (4) din OG nr. 92/2003 republicata, cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare,  inspecţia  fiscală  poate  aplica 
următoarele metode de control "a) controlul prin sondaj, care constă în  
activitatea  de  verificare  selectivă  a  documentelor  şi  operaţiunilor  
semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi  
de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

(4) În situaţia în care organele de inspecţie fiscală constată că  
evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele 
şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale/verificării situaţiei  
fiscale  personale  sunt  incorecte,  incomplete,  false,  precum  şi  în 
situaţia  în  care  acestea  nu  există  sau  nu  sunt  puse  la  dispoziţie,  
organele  de  inspecţie  vor  ajusta  baza  impozabilă  şi,  respectiv,  vor  
stabili  obligaţia  fiscală  prin  utilizarea  metodelor  indirecte  de 
reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii."
 Ca urmare a celor mai sus precizate au fost calculate accesorii 
conform prevederilor  art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Avand  in  vedere  cele  de  mai  sus  precum  si  precizarile  din 
referatul  organului  de  inspectie  fiscala  al  D.G.F.P.  -  Activitatea  de 
Inspectie Fiscala Persoane Fizice se va respinge contestatia pentru 
suma totala contestata de ... lei, reprezentand impozit pe venit stabilit 
suplimentar cu accesoriile aferente.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

Art.  48  alin.  (4)  lit.  a)  si  c)  si  alin.  (7)  lit.  a)  din  Legea  nr. 
571/2003,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
stipuleaza:

„(4)  Condiţiile  generale  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a)  să fie efectuate în  cadrul  activităţilor  desfăşurate în  scopul 
realizării venitului, justificate prin documente;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în  titlul II,  
după caz;

[...] (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a)  sumele  sau  bunurile  utilizate  de  contribuabil  pentru  uzul  

personal sau al familiei sale;
[...] i) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a  

drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; [...]”
Art.  24  din  Legea nr.  571/2003 republicata,  cu  modificarile  si 

completarile ulterioare, precizeaza:
“Amortizarea fiscală
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(1)  Cheltuielile  aferente  achiziţionării,  producerii,  construirii,  
asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se 
recuperează  din  punct  de  vedere  fiscal  prin  deducerea  amortizării  
potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care  
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau  în 
prestarea  de  servicii,  pentru  a  fi  închiriat  terţilor  sau  în  scopuri 
administrative;

b)  are  o  valoare  fiscală  mai  mare  decât  limita  stabilită  prin  
hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
(11) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:

    a) începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil  
se pune în funcţiune;”

Art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare stipuleaza:

„(1)  Dobânzile  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la  
data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Art.  97  alin.  (3)  si  (4)  din  OG  nr.  92/2003  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:

”(3)  În  realizarea  atribuţiilor,  inspecţia  fiscală  poate  aplica 
următoarele metode de control:

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare 
selectivă a documentelor  şi  operaţiunilor  semnificative,  în care sunt  
reflectate  modul  de  calcul,  de  evidenţiere  şi  de  plată  a  obligaţiilor  
fiscale datorate bugetului general consolidat;

(4) În situaţia în care organele de inspecţie fiscală constată că  
evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele 
şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale/verificării situaţiei  
fiscale  personale  sunt  incorecte,  incomplete,  false,  precum  şi  în 
situaţia  în  care  acestea  nu  există  sau  nu  sunt  puse  la  dispoziţie,  
organele  de  inspecţie  vor  ajusta  baza  impozabilă  şi,  respectiv,  vor  
stabili  obligaţia  fiscală  prin  utilizarea  metodelor  indirecte  de 
reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii."

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei,  in  temeiul 
art.  24,  art.  48  alin.  (4)  lit.  a) si  c)  si  alin.  (7)  lit.  a)  din Legea nr. 
571/2003  privind  Codul  fiscal,  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, art. 97 alin. (3) si (4) si  art. 120 din O.G. nr. 
92/2003, coroborate cu prevederile art. 70, art. 209 alin. (1) pct. a), art. 
210,  art.  211  si  art.  216  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
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procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se:

DECIDE

1. Respingerea  ca  neintemeiata  legal  a  contestatiei  nr.  ... 
formulata  de  ... impotriva deciziei  de impunere nr.  ....  pentru  suma 
totala contestata de ... lei, reprezentand:

- ... lei impozit pe venit suplimentar;
- ...lei accesorii aferente impozitului pe venit suplimentar.

2. In conformitate cu prevederile art.  218 alin (2) din O.G. nr. 
92/2003, republicata,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare si  ale 
art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul 
Tribunalului Dambovita.

...
          Director Executiv, 

      Avizat,        Avizat,
       ...                      Sef Birou Juridic
    Sef Birou      
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