D E C I Z I A nr.2590/855/13.10.2014
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de dl.X înregistrat la
D.G.R.F.P. Timisoara sub nr….
Direc ia generala regionala a finan elor publice Timi oara a fost sesizata de
AJFP Hunedoara cu adresa nr.... asupra reluarii procedurii administrative de
solutionare a contesta iei formulat de X, domiciliat in Hunedoara, ...., judetul
Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere nr...., emisa de AJFP HunedoaraInspectie Fiscala, privind suma totala de ... lei, reprezentand:
- ... lei – impozit pe venit suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente impozit pe venit suplimentar;
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , fiind inregistrata la
D.G.R.F.P. Timisoara sub nr. ..., fata de data comunicarii Deciziei contestate,
16.09.2013, potrivit confirmarii de primire atasata la dosarul cauzei.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205, art.206 si
art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara este
investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Prin contestatia formulata petentul solicita anularea Deciziei de impunere
nr. ... pentru suma de ... lei, sustinand urmatoarele:
In Raportul de inspectie fiscala, organele de inspectie au consemnat ca in
perioada aprilie 2009-august 2010, conform informatiilor furnizate de Serviciul
Judetean de Politie Transporturi Hunedoara, petentul a colectat deseuri care nu
proveneau din gospodaria proprie si le-a vandut catre SC ... SRL pentru suma de ...
lei, in baza a ... adeverinte emise pe numele petentului.
Desi prin Nota explicativa data petentul arata ca adeverintele respective nu-i
apartin si nu au fost semnate de el, totusi organele de inspectie i-au calculat impozit
pe venit si accesorii la venitul de ... lei.
Pe cale de consecinta, solicita admiterea contestatiei si anularea actelor
administrative atacate.
II. Prin Raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii Deciziei de
impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspectia fiscala pentru persoane
fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate
organelor fiscale nr...., organele de inspectie fiscala din cadrul AJFP Hunedoara au
constatat urmatoarele:
In perioada 27.04.2009-25.08.2010, petentul a realizat venituri in suma totala
de ... lei din valorificarea unei cantitati totale de ... kg deseuri metalice catre SC ...
SRL.Intrucat la momentul predarii deseurilor metalice petentul a declarat ca
acestea provin din gospodaria proprie, societatea colectoare nu a retinut impozitul
pe venit aferent acestor venituri.Astfel, organele de inspectie fiscala au determinat
in sarcina petentului o obligatie fiscala suplimentara de natura impozitului pe venit
in suma de ... lei, la care s-au calculat accesorii de ... lei.
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III. Având în vedere sus inerile contestatorului, constat rile organelor de
inspec ie fiscal i actele normative invocate, se re in urm toarele:
Dl.X are domiciliul fiscal in Hunedoara, ..., jud.Hunedoara, CNP ...
Cu adresa nr...., AJFP Hunedoara inainteaza DGRFP Timisoara Sentinta
penala nr.... pronuntata de Tribunalul Hunedoara, ramasa definitiva, prin care se
respinge plangerea formulata de petenta DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara,
impotriva rezolutiei procurorului din data de 29.01.2014, data in dosarul ... al
Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara in contradictoriu cu intimatul X.
Astfel, motivul care a determinat suspendarea a incetat, drept pentru care
organul de solutionare este investit a relua procedura administrativa.
Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea stabilirii de catre inspectia
fiscala, a sumei de ... lei reprezentand impozit pe venit si accesorii aferente, pentru
venitul obtinut ca urmare a comercializarii de fier vechi, in conditiile in care , din
cercetarea penala in cauza, nu rezulta aspecte de natura infractionala retinute in
sarcina petentului.
In fapt, prin Raportul de inspectie fiscala se retine ca in perioada 27.04.200925.08.2010, petentul a realizat venituri in suma totala de ... lei din valorificarea
unei cantitati totale de ... kg deseuri metalice catre SC ... SRL.Intrucat la momentul
predarii deseurilor metalice petentul a declarat ca acestea provin din gospodaria
proprie, societatea colectoare nu a retinut impozitul pe venit aferent acestor
venituri.Astfel, organele de inspectie fiscala au determinat in sarcina petentului o
obligatie fiscala suplimentara de natura impozitului pe venit in suma de ... lei, la
care s-au calculat accesorii de .. lei.
Prin contestatie petentul sustine ca cele ... adeverinte nu-i apartin si nu au
fost semnate de el.
Prin Sentinta penala nr.... pronuntata de Tribunalul Hunedoara, ramasa
definitiva se retin urmatoarele:
„In cauza a fost dispusa o constatare tehnico-stiintifica pentru a se stabili
daca semnaturile de pe adeverintele de primire si plata au fost efectuate de
intimat, insa din cauza lipsei documentelor in original nu a putut fi efectuata o
astfel de constatare.
Avand in vedere ca din cercetarile efectuate nu s-a putut stabili cu
exactitate daca intimatul a fost cel care a predat cantitatile de fier consemnate
in adeverintele de primire si plata intocmite pe numele sau, in mod corect s-a
dispus solutia de neincepere a urmaririi penale fata de intimat...
Tribunalul nu-si insuseste criticile formulate de petenta...Mai mult, fata de
valoarea prejudiciului, apreciem ca in cauza nu exista niciun interes public in
urmarirea faptei, asa cum este reglementat in actualele dispozitii prevazute de
art.318 C.p.p...”
Din cele citate mai sus rezulta ca , urmare cercetarilor efectuate in cauza, nu
s-a putut stabili cu exactitate vinovatia petentului, in sensul recunoasterii ca
fiind persoana care a predat cantitatile de fier consemnate in Raportul de
inspectie fiscala. Pe cale de consecinta, Tribunalul mentine solutia de
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neincepere a urmaririi penale data de Parchetul de pe langa Tribunalul
Hunedoara.
Intrucat aspectul penal al faptei este infirmat de organele judactoresti , iar in
analiza legalitatii stabilirii in sarcina petentului a sumei de ... lei cu titlu de
impozit pe venit si accesorii, organul de solutionare este obligat sa tina seama
de constatarile si concluziile organelor de cercetare penala si judecatoreasca, se
constata ca datoria stabilita in sarcina d-lui X nu este certa, persoana obligata la
plata acestei datorii nefiind, indubitabil, aceeasi cu dl.X.
Pe de alta parte, la art.206 din OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se precizeaza :
„Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta iei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ”
Astfel, petentul nu aduce dovezi concludente prin care sa-si sustina
afirmatia din contestatie potrivit careia semnatura de pe chitantele emise de SC
... SRL nu-i apartin, motiv pentru care aceasta nu poate fi folosita in
solutionarea favorabila a contestatiei.
Avand in vedere cele prezentate , urmeaza a se respinge contestatia
formulata de dl.X privind suma de ... lei, aplicandu-se prevederile art.216 din
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata:
„ Solu ii asupra contesta iei
(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, ori
respins ”.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216
din OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza
referatului nr.
se
D E C I D E:
1. Respingerea contestatiei formulata de X împotriva împotriva Deciziei de
impunere nr. ..., emisa de AJFP Hunedoara-Inspectie Fiscala, privind suma
totala de ... lei, reprezentand:
- ... lei – impozit pe venit suplimentar;
- ... lei – accesorii aferente impozit pe venit suplimentar.
2. Prezenta decizie se comunica la:
- X, domiciliat in Hunedoara, ... judetul Hunedoara.
- DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara.
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3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
…
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