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DECIZIA NR.65 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
de Administra�ia finan�elor publice ... asupra contesta�iei formulat� de CSI  
X, cu sediul în ..., B-dul ..., bloc ..., jude�ul ....  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2009 emis�, de Administra�ia finan�elor publice ..., în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2009, privind stabilirea ca 
obliga�ie de plat�, c�tre bugetul statului,  a sumei de ... lei, reprezentând 
impozit pe venit aferent anului 2007. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând c� 
sunt indeplinite dispozi�iile art. 205 si art. 206 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, este investit� 
s� se pronun�e asupra contestatiei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, petentul solicit� anularea Deciziei 
de impunere nr. .../...2009 si Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
.../...2009, privind stabilirea ca obliga�ie de plata, catre bugetul 
statului,  a sumei de ... lei, reprezentand impozit pe venit aferent 
anului 2007, motivand urmatoarele: 
            
           Baza de impunere, suplimentar�, a fost stabilit�, in mod eronat, 
urmare neacord�rii drepului de deducere pentru unele cheltuieli, in sum� 
total� de ... lei, astfel:  
     - ... lei, cheltuieli cu sponsorizarea pentru Funda�ia ...  - Centrul …, 
efectuate conform contractului de sponsorizare nr. .../...2007;  
     -  ... lei, cheltuieli de transport si diurn�, calculate conform legislatiei in 
vigoare; 
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     - ... lei, cheltuieli cu primele de asigurare de viat� pentru medicul 
practician care este expus riscurilor de imboln�vire in cursul actului 
medical.  
           Fat� de cele sus�inute, se solicit� admiterea contesta�iei asa cum a 
fost formulat�.   
 
           II. Prin Decizia de impunere nr. .../...2009, emis� pe baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2009, organul de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Administra�iei finan�elor publice ... a stabilit 
suplimentar, impozit pe venit in sum� de ... lei. 
            
           Potrivit celor consemnate in raportul de inspec�ie fiscal�, care a stat 
la baza emiterii deciziei de impunere contestat�, rezult� c�, pentru anul 
2007, a fost majorat� baza impozabil�, urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru suma de ... lei, reprezentând: cheltuieli de sponsorizare, 
cheltuieli de deplasare (transport si diurn�) si cheltuieli cu primele de 
asigurare de viat�. 
 
           Având in vedere cele constatate, organele de inspec�ie au stabilit 
impozit pe venit, suplimentar, aferent anului 2007, in sum� de ... lei.  
            
           III. Având in vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative in vigoare in perioada supus� verificarii, 
se re�in urmatoarele: 

           Cauza supus� solution�rii a fost dac� petentul datoreaz� 
impozitul pe venit, stabilit suplimentar prin decizia contestat�, in 
condi�iile in care din documentele existente la dosar nu se poate 
stabili cu claritate baza impozabil�. 
   
           In fapt, prin Decizia de impunere nr. .../...2009  au fost stabilite, in 
sarcina contribuabilului, impozit pe venit stabilit suplimentar in suma de  ... 
lei.  
 
           Organul de inspectie fiscal� a majorat baza de impunere, pentru 
anul 2007, cu suma de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului de deducere 
pentru unele cheltuieli, astfel:  
     - ... lei, cheltuieli cu sponsorizarea; 
     -    ... lei, cheltuieli de deplasare (transport si diurn�);  
     -  ... lei, cheltuieli cu cu primele de asigurare de viat� efectuate in 
favoarea contribuabilului. 
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           Pe de alt� parte, prin contesta�ie se sustine c�, aceste cheltuieli au 
fost inregistrate pe baza de documente justificative si au fost efectuate cu 
respectarea prevederilor legale. 
 
           Totodat�, petentul a prezentat, in sus�inerea contesta�iei, 
urmatoarele documente:  
     - Contractul de sponsorizare nr. .../...2007 incheiat cu Funda�ia ... 
Centrul ..., pentru suma de ... lei; 
     - chitan�a nr. .../...2007 emis� de Funda�ia ...  privind incasarea sumei de 
... lei, de la CSI  X; 
     - Adeverin�a nr. .../...2007, prin care Funda�ia ...  confirm� faptul c� dr. X 
a participat la cursurile teoretice si aplica�iile practice organizate in perioada 
19.02. - 04.03.2007; 
     - ordin de deplasare pentru dr. X la sediul Funda�iei …, in vederea 
particip�rii la cursurile teoretice si aplica�iile practice organizate in perioada 
19.02. - 04.03.2007, pe baza caruia a fost calculat� diurna in suma de ... lei 
(15 zile x … lei); 
     - bon fiscal nr. …/...2007 emis de Z SA pentru carburan�i in sum� de … 
lei.  
 
           Prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei,  organele 
de control men�ioneaz� faptul c�, petentul a prezentat documentele 
men�ionate mai sus, dup� comunicarea rezultatelor controlului, ins� nu se 
pronunta asupra acestora. 
            
           In drept, art. 213 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
 
         “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.’’ 
 
           Art. 48 alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (5) lit. a), lit. c), lit. h), alin. (6), 
alin. (7)  lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, stipuleaz� urm�toarele: 
 
         „ (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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    b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în 
cursul c�ruia au fost pl�tite;[…] 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru: 
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    2. activele ce servesc ca garan�ie bancar� pentru creditele utilizate 
în desf��urarea activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul; 
    3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;[...] 
    (5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
    a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum �i pentru 
acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote 
de 5% din baza de calcul determinat� conform alin. (6);[...] 
    c) suma cheltuielilor cu indemniza�ia pl�tit� pe perioada deleg�rii �i 
deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile 
publice;[...] 
    h) prima de asigurare voluntar� de s�n�tate, conform legii, în limita 
echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoan�;[...] 
    (6) Baza de calcul se determin� ca diferen�� între venitul brut �i 
cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, 
mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, 
cotiza�iile pl�tite la asocia�iile profesionale. 
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prev�zute la 
alin. (4) lit. d) �i la alin. (5) lit. h);” 
 
           Potrivit pct. 37 lit. a) - c), pct. 38 si pct. 41 din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, se prevede: 
 
         “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. 
    38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:[...] 
    - cheltuielile cu preg�tirea profesional� pentru contribuabili �i 
salaria�ii lor; 



 
     ����

 
 

  

5 

�����������������������������	�
������������
��	��������

    - cheltuielile ocazionate de participarea la congrese �i alte întruniri 
cu caracter profesional;[...] 
    - cheltuielile de delegare, deta�are �i deplasare, cu excep�ia celor 
reprezentând indemniza�ia de delegare, deta�are în alt� localitate, în 
�ar� �i în str�in�tate, care este deductibil� limitat;[...] 
     
    39. Sunt cheltuieli deductibile limitat, de exemplu, urm�toarele: 
    - cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum �i pentru acordarea 
de burse private, conform legii, sunt deductibile în limitele stabilite la 
art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i în condi�iile prev�zute de legisla�ia în 
materie;[...] 
    - cheltuielile reprezentând indemniza�ia de delegare �i deta�are în 
alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului, sunt 
deductibile, respectiv în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru 
institu�iile publice;[...]” 
 
           Art. 9, art. 13 si art. 16 din Hot�rârea Guvernului nr. 1860/2006 
privind drepturile �i obliga�iile personalului autorit��ilor �i institu�iilor publice 
pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, precum �i în cazul 
deplas�rii, în cadrul localit��ii, în interesul serviciului precizeaz� 
urmatoarele: 
 
         ,,ART. 9 
           Persoana aflat� în delegare sau deta�are într-o localitate situat� 
la o distan�� mai mare de 5 km de localitatea în care î�i are locul 
permanent de munc� prime�te o indemniza�ie zilnic� de delegare sau 
de deta�are de 13 lei, indiferent de func�ia pe care o îndepline�te �i de 
autoritatea sau institu�ia public� în care î�i desf��oar� activitatea. 
         
           ART. 13 
           Personalul autorit��ilor �i institu�iilor publice, delegat sau 
deta�at de conducerea acestora s� îndeplineasc� anumite sarcini de 
serviciu în localit��i situate la distan�e mai mari de 5 km de localitatea 
în care î�i are locul permanent de munc�, are dreptul la decontarea 
cheltuielilor de transport dus-întors, dup� cum urmeaz�: 
     a) cu avionul, pe orice distan��, clasa economic�; 
     b) cu orice fel de tren, dup� tariful clasei a II-a, pe distan�e de pân� 
la 300 km, �i dup� tariful clasei I, pe distan�e mai mari de 300 km; 
     c) cu navele de c�l�tori, dup� tariful clasei I; 
     d) cu mijloace de transport auto �i transport în comun, dup� tarifele 
stabilite pentru aceste mijloace; 
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     e) cu mijloace de transport auto ale unit��ilor, dac� acestea au 
asemenea posibilit��i, cu încadrarea în consumurile lunare de 
combustibil, stabilite potrivit legii; 
     f) cu autoturismul proprietate personal�. 
     
           ART. 16 
           Deplasarea cu autoturismul proprietate personal� se poate face 
numai cu aprobarea prealabil� a ordonatorului de credite, atât pentru 
posesorul autoturismului, cât �i pentru persoanele din cadrul aceleia�i 
autorit��i sau institu�ii publice care se deplaseaz� împreun� cu acesta. 
În acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 
litri carburant la 100 km parcur�i pe distan�a cea mai scurt�.” 
     
           De asemenea, pct. 43 si 44 din Ordinul ministrului finan�elor publice 
nr. 1040/2004 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 Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precizeaz� urm�toarele: 
 
         „43. 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; 
    c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II din 
Codul fiscal; 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare s� fie efectuate pentru: 
    - active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    - activele ce servesc ca garan�ie bancar� pentru creditele utilizate în 
desf��urarea activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul; 
    - boli profesionale, risc profesional �i accidente de munc�; 
    - persoane care ob�in venituri din salarii, potrivit prevederilor 
capitolului III din titlul III din Codul fiscal, cu condi�ia impozit�rii sumei 
reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul 
pl��ii de c�tre suportator.[...] 
    44. Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
    a) cheltuielile de sponsorizare �i mecenat efectuate conform legii, în 
limita unei cote de 5% din baza de calcul determinat� conform alin. (6) 
al art. 49 din Codul fiscal; 
    b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de 
calcul determinat� conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal; 
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    c) suma cheltuielilor cu indemniza�ia primit� pe perioada deleg�rii �i 
deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile 
publice; [...]” 
 
           Având in vedere cele precizate, documentele anexate, actele 
normative incidente cauzei precum �i faptul ca organul de inspec�ie fiscal�, 
care a efectuat activitatea de control, nu s-a pronun�at asupra documentelor 
prezentate de petent, in sus�inerea contesta�iei, se re�ine c� D.G.F.P. a 
jude�ului ... nu se poate pronun�a asupra cuantumului obliga�iilor de plat� 
stabilte prin Decizia de impunere nr. .../...2009, astfel c�, se aplica 
prevederile art. 216 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
 
           “(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.” 
            
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 186 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.” 
      
           Pe cale de consecin�a, se impune desfiin�area Deciziei de impunere 
nr. .../...2009, emis� de Administratia finantelor publice ..., pentru diferen�a 
de impozit pe venit stabilit� pentru anul 2007, precum �i a capitolului 
referitor la impozitul pe venit din raportul de inspec�ie fiscal� care a stat la 
baza  emiterii acestei decizii. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i in temeiul art. 213 si art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se        
 
 
 
                                          DECIDE: 
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           Desfiin�area Deciziei de impunere nr. .../...2009, emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ..., pentru diferen�a de impozit pe venit , in 
suma de ... lei, stabilit� suplimentar pentru anul 2007, precum �i a 
capitolului referitor la impozitul pe venit din raportul de inspec�ie fiscal� care 
a stat la baza  emiterii acesteia, urmând ca se incheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea in vedere considerentele re�inute mai sus. 

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunicarii. 

 

                            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                              ... 


