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DECIZIA NR. DGc______/_______2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-l X                                                                                                                 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i 

sub nr. …/… 
 
 

 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� - Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2 din 
cadrul acelea�i institu�ii, cu adresa nr. … din ..., înregistrat� la institu�ia 
noastr� sub nr. … din ..., cu privire la contesta�ia formulat� de d-l X, cu 
domiciliul în …, str. …, bl. …, sc. …, ap. …, jude�ul Ia�i, având cod 
numeric personal …, împotriva Deciziei de impunere nr. ... din ... 
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� nr. ... din .... 
  Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i  
reprezint� diferen�� de impozit pe venitul anual stabilit� suplimentar de 
organele de inspec�ie fiscal� pentru anul 2010. 
          Contesta�ia este semnat� de c�tre dl. X. 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, având în vedere faptul c� actul administrativ 
fiscal contestat a fost comunicat petentei în data de … cu adresa nr. … 
din ... aflat� în copie la dosarul cauzei, pe care contestatorul a semnat 
de primire, iar contesta�ia a fost depus� în data de … la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, unde a fost înregistrat� 
sub nr. ….  
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul nr. … din ... privind 
propunerea de solu�ionare a contesta�iei, semnat de conduc�torul 
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organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� – Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2 din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
care se propune admiterea par�ial� a contesta�iei referitor la impozitul 
pe venit. 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite 
dispozi�iile art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
                I. D-l X, în contesta�ia ini�ial� solicit� "revizuirea" Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. .../.... 
  Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din …, depus� ca urmare a solicit�rii 
organului de solu�ionare competent, f�cut� prin adresa nr. … din …, 
de a preciza actul administrativ contestat �i cuantumul sumei totale 
contestate, contestatoarea precizeaz� faptul c� suma total� contestat� 
este de S lei �i reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de S lei 
stabilit� suplimentar prin Decizia de impunere nr. ... din ... �i impozit pe 
venit în sum� de S lei stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. 
... din .... 
  Contestatorul sus�ine c� modalitatea de calcul "în sens 
invers" a stocului de marf� faptic a organelor de inspec�ie fiscal� este 
eronat� deoarece pentru a determina stocul de marf� de la 31.08.2011 
au pornit de la stocul de marf� în sum� de S lei determinat prin 
inventariere la data de 08.09.2011, la care au adunat intr�rile de S lei 
�i au sc�zut ie�irile de S lei, corect fiind s� scad� intr�rile �i s� adauge 
ie�irile. 
  De asemenea, arat� petenta, la determinarea lipsei în 
gestiune la 31.12.2010, organele de inspec�ie fiscal� compar� stocul 
recalculat de ei la acea dat� cu stocul declarat de întreprindere la 
rândul 28 în Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru luna 
ianuarie 2011, ceea ce este total eronat. 
  II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� - Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, 
urmare a inspec�iei fiscale generale efectuate la Întreprinderea 
Individual� "FARAON I. MIHAI" au încheiat Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. ... din ... în care privitor la impozitul pe venit datorat de 
persoana fizic� X au consemnat urm�toarele: 
  Perioada verificat�: 01.01.2006 - 31.12.2010. 
  În anul 2010 s-au considerat nedeductibile cheltuielile în 
sum� de 65.166 lei aferente bunurilor constatate lips� în gestiune la 
31.12.2010, potrivit art. 48 alin. (7) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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  Deoarece întreprinderea nu efectuase inventarierea 
patrimoniului nici la data de 31.01.2010, nici la 31.01.2011 când a 
solicitat retragerea calit��ii de pl�titor de TVA, pentru a stabili stocul de 
marf� faptic la 31.12.2010, organele de inspec�ie fiscal� au mers "în 
sens invers" pornind de la stocul rezultat în urma inventarierii efectuate 
de întreprindere la 08.09.2011 la care a adunat ie�irile �i a sc�zut 
intr�rile din perioada 01.01 - 08.09.2011. 
  Ca urmare, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din 
..., au emis Decizia de impunere nr. ... din ... 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 prin care au stabilit în sarcina d-lui X o diferen�� de 
impozit pe venitul net al anului 2010 în sum� de S lei.   
  III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatorului, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i prevederile actelor normative în 
vigoare se re�in urm�toarele: 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� d-l X datoreaz� în 
totalitate diferen�a de impozit pe venitul net al anului 2010 în 
sum� de S lei, în condi�iile în care acesta nu contest� existen�a 
lipsei în gestiune constatat� de organele de inspec�ie fiscal� la 
31.12.2010, motivând doar c� în modul de calcul al acesteia s-au 
f�cut gre�eli de calcul, fapt recunoscut si de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� în referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei.  
  În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� - Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice în cadrul 
inspec�iei fiscale generale efectuate la Întreprinderea Individual� 
"FARAON I. MIHAI" pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2010 în ceea 
ce prive�te impozitul pe venit �i 01.01.2006 - 30.06.2011 în ceea ce 
prive�te TVA-ul, au constatat c� întreprinderea nu efectuase 
inventarierea patrimoniului nici la data de 31.01.2010, nici la 
31.01.2011 când a solicitat retragerea calit��ii de pl�titor de TVA, nici 
la data de 01.04.2011 când a solicitat reînscrierea ca pl�titor de TVA. 
  Ca urmare, a solicitat acesteia s� efectueze inventarierea 
la 08.09.2010. Pornind de la fondul de marf� rezultat în urma acestei 
inventarieri, în sum� total� S lei, inclusiv TVA, pe care l-a influen�at cu 
intr�rile �i ie�irile de m�rfuri din perioada 01.01 - 08.09.2011, a stabilit 
c� stocul de marf� faptic la 31.12.2010 era de S lei, inclusiv TVA. 
  Comparând acest stoc cu cel în sum� de 155.399 lei 
înscris de întreprindere la rândul 28 "Regulariz�ri tax� dedus�" col. 2 
din Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru luna ianuarie 2011, 
a stabilit o lips� în gestiune la 31.12.2010 în sum� de S lei, inclusiv 
TVA. 
  Aferent acesteia, potrivit prevederilor art. 48 alin. (7) lit. j) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare, au considerat nedeductibile fiscal cheltuieli în 
sum� de S lei �i au stabilit în sarcina d-lui X o diferen�� de impozit pe 
venitul net al anului 2010 în sum� de S lei. 
  Contestatorul sus�ine c� acest calcul al organelor de 
inspec�ie fiscal� este eronat deoarece la determinarea stocului de 
marf� de la 31.08.2011 ca fiind de S lei s-a inversat operarea intr�rilor 
�i ie�irilor din perioada 01 - 08.09.2011. 
  De asemenea, arat� petentul, la determinarea lipsei în 
gestiune la 31.12.2010, organele de inspec�ie fiscal� compar� stocul 
recalculat de ei la acea dat� cu stocul declarat de întreprindere la 
rândul 28 în Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru luna 
ianuarie 2011, ceea ce este total eronat. 
  În drept, potrivit prevederilor art. 48 alin. (7) lit. j) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
        „ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual 
din activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� 
simpl� 
      […] (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
  j) cheltuielile privind bunurile constatate lips� din gestiune 
sau degradate �i neimputabile, dac� inventarul nu este acoperit de o 
poli�� de asigurare; […]” 
  Potrivit acestor prevederi legale, este cert faptul c� în cazul 
în care la inventarierea patrimoniului se constat� o lips� în gestiune, 
iar aceasta nu este imputabil� �i nu este acoperit� de o poli�� de 
asigurare, cheltuielile efectuate cu achizi�ionarea acestor bunuri sunt 
cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe venit. 
  Având în vedere faptul c� petenta nu contest� existen�a 
lipsei în gestiune, ci doar cuantumul acesteia, organul de solu�ionare 
competent re�ine faptul c� în mod corect organele de inspec�ie fiscal� 
au considerat nedeductibile aceste cheltuieli. 
  În ceea ce prive�te cuantumul acestora, se re�in 
urm�toarele: 
  A�a cum arat� contestatorul �i este men�ionat �i în 
referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, într-adev�r 
organele de inspec�ie fiscal� au inversat operarea intr�rilor �i ie�irilor 
din perioada 01 - 08.09.2011. 
  Ca urmare, stocul faptic la 31.08.2011 corect este de 
84.063 lei, inclusiv TVA, calculat astfel: S lei (stoc faptic determinat 
prin inventariere la 08.09.2011) + S lei (ie�iri de m�rfuri în perioada 01 
- 08.09.2011) - S lei (intr�ri de m�rfuri în perioada 01 - 08.09.2011) = S 
lei 
  Pornind de la acesta, se determin� stocul faptic la 
31.01.2011 astfel: S lei (stoc faptic la 31.08.2011) + S lei (ie�iri de 
m�rfuri în perioada februarie - august 2011) - S lei (intr�ri de m�rfuri în 
perioada februarie - august 2011) = S lei 
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  Cum la rândul 28 "Regulariz�ri tax� dedus�" col. 2 din 
Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru luna ianuarie 2011 
petentul a declarat un stoc de marf� de S lei, rezult� o diferen�� între 
stocul scriptic �i cel faptic la 31.01.2011 de S lei, inclusiv TVA (S lei - 
S lei). TVA-ul aferent acestei diferen�e dintre stocul de marf� scriptic �i 
cel faptic este de S lei (S x 24/124). 
  Ca urmare, lipsa în gestiune pe care organele de inspec�ie 
ar fi trebuit s-o considere nedeductibil� la calculul impozitului pe venitul 
net pentru anul 2010 este de S lei (S - S), iar impozitul aferent acestei 
cheltuieli nedeductibile este de 9.584 lei (S x 16%). 
  Având în vedere c� prin Decizia de impunere nr. ... din ... 
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 organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit în sarcina d-lui X o diferen�� de impozit pe venitul net 
al anului 2010 în sum� de S lei, îns� a�a cum s-a ar�tat mai sus au 
f�cut unele erori de calcul, urmeaz� a se admite par�ial contesta�ia 
pentru suma de S lei (S - S) reprezentând impozit pe venitul net pentru 
anul 2010 �i a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de 
S lei reprezentând impozit pe venitul net pentru anul 2010.   
         Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul 
executiv al Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i,  
 
                             DECIDE: 
 
           Art. 1 Admiterea par�ial�, ca întemeiat�, a contesta�iei 
formulat� de d-l X pentru suma de S lei reprezentând impozit pe 
venitul net pentru anul 2010. 
  Art. 2 Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei 
formulat� de d-l X pentru suma de S lei reprezentând impozit pe 
venitul net pentru anul 2010. 
                 Art. 3 Serviciul secretariat administrativ va comunica 
prezenta decizie contestatorului �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� - 
Biroul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice 2 din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la 
îndeplinire. 
        În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca 
urmare a solu�ion�rii contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor 
administrative de atac.    
  Împotriva prezentei decizii se poate formula ac�iune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i. 
  


