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Ministerul Finan�elor Publice 
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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 37 / 2013 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

X, X 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr.6443/04.03.2013 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul de Inspec�ie Fiscal� – Persoane 
fizice 1, prin adresa nr.X/04.03.2013, asupra contesta�iei formulat� de X – X, 
cu sediul în X. 

 
  Contesta�ia a fost formulat� împotriva deciziei de impunere nr. 
X/17.01.2013, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� – Persoane Fizice 1., din care contest� suma de X lei, reprezentând: 

- X lei impozit pe venit; 
- X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit; 
-   X lei penalit��i de întârziere. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205, art.209 (1) �i 

art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

 
I. X, prin contesta�ia depus� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 

înregistrat� sub nr. X/21.02.2013, solicit� acceptarea unor cheltuieli ca 
deductibile, invocând urm�toarele motive: 

Contestatarul în perioada verificat� a folosit autoturismele pentru 
deplasarea bolnavilor sau pentru a se deplasa cu aparatura necesar� la 
bolnavii care nu se pot deplasa, considerând c� autoturismele se încadreaz� la 
excep�iile prev�zute la art.48, alin.7, lit.i din Legea 571/2003 privind Codul 
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Fiscal �i nu este de acord cu neacceptarea cheltuielilor cu combustibilul ca 
deductibile, la pct.4.4. alin.b din decizia contestat�. Men�ioneaz� c�, potrivit 
programului de activitate impus prin legea 95/2000 �i prin Contractul-cadru cu 
CAS, are deplas�ri pentru situa�ii de urgen��, deplas�ri care impun 
transportarea unor aparate �i materiale sanitare strict necesare, care nu pot fi 
transportate f�r� autoturism. 

X contest� �i punctul 4.3. lit.d din decizia de impunere, prin care nu 
s-au acceptat ca cheltuieli deductibile materiale de construc�ii, ma�in� de 
sp�lat, corpuri de iluminat, parchet, gresie, bunuri necesare strict cabinetului, 
impuse prin normele DSP �i Ministerul S�n�t��ii. Contestatarul precizeaz� c� 
pentru fiecare material sau mijloc fix achizi�ionat a f�cut dovada c� este 
destinat cabinetului �i a fost folosit în scopul realiz�rii de opera�iuni impozabile. 
Pentru renov�rile efectuate în perioada 2009-2011, în spa�iul destinat 
cabinetului, are situa�ii de lucr�ri din care rezult� consumurile de materiale 
efectuate, precum �i lucr�rile aferente. 

Contestatarul consider� c� în mod abuziv nu au fost acceptate la 
deducere cheltuielile privind achizi�ionarea lentilelor de contact. Men�ioneaz� 
c� acestea au fost recomandate de medic oftalmolog, fiind lentile necesare 
corect�rii miopiei, în nici un caz lentile colorate, f�r� care nu-�i poate desf��ura 
activitatea de medic. 

Având în vedere toate cele invocate, contestatarul consider� c� în 
urma controlului s-a f�cut exces de zel, prin considerarea acestor cheltuieli ca 
nedeductibile, în mod abuziv, drept pentru care solicit� admiterea contesta�iei. 

 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/17.01.2013, care a stat la 

baza emiterii Deciziei de impunere nr.X/17.01.2013, organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie Fiscal� - 
Persoane Fizice, au constatat urm�toarele: 

În toat� perioada verificat� au fost înregistrate la cheltuieli în 
Registrul - jurnal de încas�ri �i pl��i bonuri fiscale reprezentând achizi�ie 
carburan�i auto, contribuabilul ne�inând cont de faptul c� începând cu data de 
01.05.2009 combustibilul nu este o cheltuial� deductibil� din punct de vedere 
fiscal. Bonurile fiscale respective sunt prezentate în anexa nr.7, de unde 
rezult� faptul c� a fost dedus eronat în perioada supus� inspec�iei fiscale suma 
total� de X lei astfel: 

- în anul 2009 suma de X lei, 
- în anul 2010 suma de X lei. 

  Au fost înregistrate/declarate la cheltuieli, pe baza facturilor, sume 
reprezentând materiale de construc�ii, electrocasnice �i alte bunuri (materiale 
de construc�ii, aragaz, ma�in� de sp�lat, boiler, hot�, lentile de contact). 
Aceste bunuri achizi�ionate, nu respect� condi�iile generale pe care trebuie s� 
le îndeplineasc� cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse, 
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respectiv s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
venitului �i ca urmare sunt nedeductibile. Situa�ia acestor facturi pe baza 
c�rora s-au efectuat înregistr�rile în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i este 
anexa nr.8 de unde rezult� urm�toarele: 

- cheltuieli nedeductibile fiscal în anul 2009 în sum� de X lei, 
- cheltuieli nedeductibile fiscal în anul 2010 în sum� de X lei, 
- cheltuieli nedeductibile fiscal în anul 2011 în sum� de X lei. 

În consecin��, în urma inspec�iei fiscale s-a stabilit impozit pe 
venit în plus în sum� de X lei, major�ri de întârziere în sum� de X lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei, pentru care s-a emis decizia de 
impunere nr.X/17.01.2013. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 

motivele prezentate de contestatar, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de 
contestatarul �i organele de inspec�ie fiscal�, se re�ine: 

 

Direc�ia general� a finan�elor publice, prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e dac� organul 
fiscal în mod legal nu a admis la deducere la calculul venitului net 
cheltuielile cu achizi�ionarea diferitelor bunuri �i servicii, în condi�iile în 
care contestatarul nu a demonstrat c� acestea sunt aferente activit��ii 
�i/sau sunt efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, iar în 
cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere 
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de 
persoane nu s-a luat în considerare limit�rile speciale prev�zute de lege. 

 
În fapt, în perioada 2009 - 2011 Cabinetul medical X a înregistrat 

în registrul jurnal încas�ri �i pl��i o serie de cheltuieli, cum ar fi achizi�ionarea 
de materiale de construc�ii, aragaz, ma�in� de sp�lat, boiler, hot�, lentile de 
contact �i combustibil auto.  

Din analizarea cheltuielilor, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� aceste cheltuieli nu sunt aferente activit��ii, iar documentele care 
au stat la baza înregistr�rilor nu îndeplineau calitatea de document justificativ, 
respectiv ca cheltuielile cu combustibilul pentru autoturismele nu sunt 
deductibile. 

Contribuabilul, prin contesta�ia depus� împotriva deciziei atacate 
sus�ine c� bunurile achizi�ionate sunt utilizate în cursul activit��ii economice, 
direct în interesul activit��ii, dar f�r� s� fac� dovada prin documente 
justificative, c� acestea sunt necesare pentru realiz�rii venitului.  

 
În drept, regulile generale de stabilire a venitului net anual din 

activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� sunt 
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reglementate de prevederile art. 48 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal 
(aplicabil în perioada verificat�), conform c�rora: 

„(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca 
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, [...]”, 
iar alin. 4 stabile�te condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, astfel:  

„(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; 

b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul 
c�ruia au fost pl�tite;[...]” 

Din prevederile susmen�ionate se rezult� c� cheltuielile trebuie s� 
fie efective în interesul direct al activit��ii �i justificate cu documente legal 
întocmite.  

Din documentele aflate în dosarul cauzei se rezult�, c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acceptat la deducere cheltuielile care nu au avut la baz� 
documente justificative sau nu sunt aferente activit��ii �i care au fost 
enumerate detaliat în anexele 7 �i 8, care este parte integrant� din raport, iar 
contribuabilul prin contesta�ie nu aduce argumente, probate cu documente 
justificative. 

În ce prive�te cheltuielile cu consumul de carburan�i pentru 
autovehicule se justific� pe baza unor documente prin care s-a demonstrat c� 
s-a efectuat un transport sau deplas�ri în interesul activit��ii, luând în 
considerare kilometrii parcur�i, felul autovehiculului, consumul/km �i pre�ul 
unitar al carburantului (foaia de parcurs, fi�a zilnic� a autovehiculului, bon de 
consum). 

 Din cele sus ar�tate se re�ine, c� contribuabilul are obliga�ia de a 
justifica achizi�ionarea carburan�ilor cu documente legal întocmite, respectiv cu 
factura fiscal� sau cu bonul fiscal, iar trecerea pe cheltuieli se justific� tot cu 
documente legal întocmite cum ar fi foaia de parcurs, fi�a zilnic� a 
autovehiculului, bon de consum, iar contribuabilul nu a prezentat documente 
de acest gen.  

Mai mult, începând cu 1 mai 2009 s-a introdus limit�ri speciale ale 
dreptului de deducere a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele 
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de 
persoane, prev�zut de  art. 48, alin. (7), lit. l1) din Legea nr. 571/2003  privind 
Codul fiscal: 

“(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
l1) în perioada 1 mai 2009 — 31 decembrie 2011, cheltuielile privind 

combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate 
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exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim� 
autorizat� care s� nu dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 
scaune de pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, cu excep�ia situa�iei în 
care vehiculele se înscriu în oricare dintre urm�toarele categorii:  

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie, repara�ii, paz� 
�i protec�ie, curierat, transport de personal la �i de la locul de desf��urare a 
activit��ii, precum �i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care 
de reportaj, vehiculele utilizate de agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare a 
for�ei de munc�;  

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�, 
inclusiv pentru activitatea de taxi;  

3. vehiculele utilizate pentru închirierea c�tre alte persoane, inclusiv 
pentru desf��urarea activit��ii de instruire în cadrul �colilor de �oferi.” 

Conform acestor prevederi argumentul contestatarului, ca 
autoturismele se încadreaz� la excep�iile prev�zute de art.48 alin.7 lit.i din 
Legea 571/2003, cu privire la acceptarea la deducere a consumului de 
carburan�i, nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, având în 
vedere c� nu este justificat cu documente c� autoturismul în cauz�  este 
utilizat exclusiv pentru interven�ii. 

 
  Având în vedere cele re�inute se constat� c� organele de inspec�ie 
fiscal� în mod legal au stabilit diferen�a de impozit pe venit, potrivit actelor 
normative precizate, urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� 
pentru suma total� de X lei stabilit suplimentar, iar conform  principiul de drept 
“accesorium sequitur principale”, se va respinge contesta�ia �i pentru 
accesoriile aferente în valoare de X lei. 
   

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 206, art. 209, art. 213 �i art. 216  din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se 

DECIDE 

  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X 
împotriva deciziei de impunere nr.X/17.01.2013, emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, pentru suma total� de X lei, reprezentând: 

- X lei impozit pe venit; 
- X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit; 
-      X lei penalit��i de întârziere. 

 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 luni de la 
comunicare, potrivit procedurii legale. 

   


