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  DECIZIA NR. 122 
din 19.11.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
Persoana fizic� autorizat� ....din  

localitatea ....a, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  ....a  sub  nr. ....din 27.10.2009  

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....a a  fost 

sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ....a prin adresa nr. ....din 27.10.2009, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  ....a  sub 
nr. ....din 27.10.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de Persoana fizic� 
autorizat� ...., cu domiciliu fiscal în localitatea ..... 

Persoana fizic� autorizat� ....contest� Decizia de impunere 
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 nr. ....din 21.09.2009 �i  Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ....din 21.09.2009, emise 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 15.09.2009, 
înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ....din 21.09.2009, privind 
suma de ....lei, reprezentând: 
             -  ....lei TVA; 
             -  ....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ....lei impozit pe venit; 
             -   ....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art. 205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului .... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ....a este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. Persoana fizic� autorizat� ...., prin contesta�ia formulat� 
�i complet�rile depuse ulterior, sus�ine c� verificarea fiscal� a fost 
efectuat� superficial, f�r� a i se solicita explica�ii în acest sens �i f�r� a se lua 
în calcul toate documentele care au stat la baza eviden�ei contabile. 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul chitan�ele 
aferente facturilor de aprovizionare, organele de control considerând c� 
bunurile aprovizionate nu au fost achitate. 

De asemenea, precizeaz� c�, neexistând liste de inventar 
pentru perioada 2005 – 2008, organele de control au considerat c� stocurile 
existente sunt zero.  

Prin contesta�ia formulat�, persoana fizic� sus�ine c� întrucât 
la data inspec�iei fiscale nu erau întocmite liste de inventar la data de 
31.12.2007 �i la data de 31.12.2008, s-a considerat stocul zero, luându-se în 
calcul c� marfa a fost vândut�. 

Contribuabila sus�ine c� stocurile de marf� pentru perioada 
2007 – 2008 au reprezentat pentru organele de control sume fictive.  

Totodat�, precizeaz� c� au fost luate în calcul la stabilirea 
impozitului pe venit lipsa listelor de inventar pentru perioada 2005 – 2006 ca 
marf� vândut�, nedeclarat� �i neînregistrat�. 

Contestatoarea sus�ine c� nu au fost luate în calcul nici 
borderourile de achizi�ii privind de�eurile de cartoane din perioada 2002 – 
2003, pe motiv c� în borderouri nu erau men�ionate date complete privind 
achizi�ia. 

Contribuabila precizeaz� c� achizi�iile de�eurilor de carton     
s-au efectuat de la persoane fizice oamenii str�zii, care nu aveau acte de 
identitate �i nici domiciliu.   

Persoana fizic� solicit� reverificarea documentelor de 
provenien�� a m�rfurilor de la furnizori, a chitan�elor care dovedesc achitarea 
sumelor �i înregistrarea acestora în eviden�a contabil�.  

Totodat�, contribuabila men�ioneaz� c� indiferent de veniturile 
realizate nu se încadreaz� în categoria pl�titorilor de TVA.  

 
II. Prin deciziile de impunere contestate s-a stabilit c� 

Persoana fizic� autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat suma de ....lei, 
reprezentând: 
            - ....lei TVA; 
            -  ....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
              -   ....lei impozit pe venit; 
              -   ....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
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1. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. ....din 21.09.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ....din 21.09.2009, organele de control au stabilit c� Persoana fizic� 
autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ....lei �i major�ri de întârziere aferente de ....lei.  

  În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat 
c� PF ....a dep��it plafonul de scutire de TVA, de 35.000 euro, respectiv de 
119.000 lei, dar nu s-a înregistrat ca persoan� impozabil� în scopuri de TVA. 
Organele de control au stabilit c� plafonul de scutire a fost dep��it la data de 
31.12.2007. 

De asemenea, s-a constatat c�, în perioada 01.01.2007 – 
31.12.2007, contribuabilul a înregistrat o cifr� de afaceri de .... lei, la care, în 
urma verific�rii efectuate, s-a ad�ugat o lips� de inventar de ....lei, stabilit� la 
data de 31.12.2007, care în fapt reprezint� vânzare efectuat�, neînregistrat� �i 
nedeclarat�, rezultând c� la data de 31.12.2007 contribuabilul a realizat o 
cifr� de afaceri de ....lei. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� la data de 10.01.2008 
contribuabilul avea obliga�ia s� se înregistreze ca pl�titor de TVA.  

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au stabilit c� nu 
s-a declarat �i virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
....lei, aferent� vânz�rilor din perioada 10.01.2008 – 30.06.2009, �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ....lei, aferent� diferen�ei de inventar stabilit� la 
data de 31.12.2008. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 152 alin. (1), 
153, 137 �i 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare.  

Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ....lei, stabilit� 
suplimentar, s-au calculat major�ri de întârziere de ....lei. 

 
2. Prin Decizia de impunere 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 nr. ....din 21.09.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ....din 21.09.2009, organele de control au stabilit c� Persoana fizic� 
autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat un impozit pe venit în sum� de 
....lei �i major�ri de întârziere aferente de ....lei.  

 
Pentru anul 2003 
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1. Activitatea de comer� cu am�nuntul.  
În ceea ce prive�te activitatea de comer� cu am�nuntul 

desf��urat� în anul 2003, organele de control au constatat c� PF ....a realizat 
�i a înregistrat un venit brut din vânzarea m�rfurilor în sum� de ....lei, dar 
care nu a fost declarat. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2003, 
determinat pe baza situa�iei inventarierii efectuate contribuabil la data de 
31.12.2002 �i la data de 31.12.2003, a situa�iei aprovizion�rii cu m�rfuri 
aferente perioadei 01.01.2003 – 31.12.2003 �i a vânz�rilor înregistrate de 
contribuabil. 

S-a stabilit c� stocul scriptic este în sum� de .... lei, iar stocul 
faptic prezentat de contribuabil la data de 31.12.2003 era în sum� de ...., 
rezultând o diferen�� de inventar de ...., reprezentând venit brut 
neînregistrat �i nedeclarat. 

Organele de control au constatat c� nu au fost înregistrate 
toate facturile de aprovizionare ale m�rfurilor. Din datele ob�inute de la 
furnizori a rezultat c� în anul 2003 nu au fost înregistrate facturi în sum� de 
..... Organele de control au estimat c� venitul net realizat din vânzarea 
produselor aprovizionate în baza facturilor respective, ce nu a fost înregistrat 
�i declarat, este de ...., echivalent cu adaosul comercial de ....%, practicat de 
contribuabil în anul respectiv. 

În urma verific�rii efectuate, s-a considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 16 din O.G. nr. 7/2001 �i Normele metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 7/2001, aprobate prin H.G. nr. 54/2003. 

În urma acestor constat�ri, venitul net a fost majorat cu 
suma de ....lei (....lei + .... + ....).  

 
De asemenea, organele de control au constatat c� persoana 

fizic� autorizat� a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli 
deductibile cu marfa în sum� de ....lei.  

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile 
aferente m�rfurilor vândute, stabilite pe baza adaosului mediu practicat de 
contribuabil, sunt de ....lei.  

Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma 
de ...., s-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor vândute 
sunt de ....lei. 

 
Totodat�, organele de control au constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a înregistrat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ....lei, dar a 
prezentat documente justificative doar pentru suma de .... lei.  

Organele de control au constatat c� pentru cheltuielile aferente 
anului 2003, înregistrate în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i la pagina 75, 
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pozi�iile 1, 4 �i 5, în sum� de ...., contribuabilul nu are dreptul la deducere, 
întrucât nu a prezentat documente justificative.  

În urma verific�rii efectuate, s-a considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 10 din O.G. nr. 7/2001, Normele metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 7/2001, aprobate prin H.G. nr. 54/2003, Ordinul nr. 215/2000 �i 
Ordinul nr. 58/2003. 

În urma acestor constat�ri, venitul net a fost diminuat cu 
suma de ....lei (....lei + .... lei).  

 
2. Activitatea de colectare a de�eurilor din carton. 
În ceea ce prive�te activitatea de colectare a de�eurilor din 

carton, desf��urat� în anul 2003, organele de control au constatat c� PF ....a 
încasat venituri din vânzarea de�eurilor în sum� de ....lei, a înregistrat în 
registrul jurnal de încas�ri �i pl��i suma de ....lei �i a declarat un venit brut 
realizat în sum� de ....lei.  

Organele de control au constatat c� venitul brut încasat �i 
nedeclarat de contribuabil este în sum� de ....lei.  

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 16 din O.G. nr. 
7/2001, Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 7/2001, aprobate prin 
H.G. nr. 54/2003, Ordinul nr. 215/2000 �i Ordinul nr. 58/2003. 

 
De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 

cheltuieli deductibile cu achizi�ia de de�euri de carton în sum� de ....lei �i a 
înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli în sum� de ....lei.  

Organele de control au considerat aceste cheltuieli ca 
nedeductibile pe motiv c� documentele justificative prezentate (borderouri de 
achizi�ie) nu sunt completate în conformitate cu prevederile legale, nefiind 
completate cu numele �i prenumele, domiciliu, seria �i num�rul buletinului 
persoanelor de la care au fost achizi�ionate de�eurile, �i nu au fost prezentate 
documente care s� ateste plata acestora. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile Ordinului nr. 
215/2000 �i Ordinului nr. 58/2003. 

În urma acestor constat�ri s-a stabilit un venit net de ....lei. 
 
În baza celor constatate pentru anul 2003, s-a stabilit o 

diferen�� de venit în sum� de ....lei, cu un impozit pe venit de ....lei. 
Pentru neplata în termen a impozitului pe venit în sum� de 

....lei, organele de control au calculat major�ri de întârziere în sum� de 

....lei.  
 
Pentru anul 2004 
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Organele de control, în baza informa�iilor ob�inute de la ter�i, 
au constatat c� persoana fizic� autorizat� nu a înregistrat în contabilitate toate 
facturile de aprovizionare cu marf�. 

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2004 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de ...., neînregistrat �i nedeclarat din 
vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 pct. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 82 pct. (3) �i art. 67 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  

De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� autorizat� a 
declarat cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor vândute în sum� de ....lei. 
Organele de control au stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute, stabilite pe baza adaosului comercial practicat de contribuabil, sunt 
de ....lei (anexa nr. 3). 

Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma de 
.... lei (anexa nr. 5), a rezultat o cheltuial� deductibil� aferent� m�rfurilor de 
.... lei, în urma inspec�iei acordându-se o deducere suplimentar� de ....lei. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. 4 lit. a) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile Ordinului 58/2003 �i 
cele ale Ordinului 1040/2004, anexa 1, cap. II. Lit. F, pct. 43.  

 
În urma celor constatate pentru anul 2004, s-a stabilit c� PF 

....datoreaz� un impozit pe venit de ...., aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....(.... - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de .....  

 
Pentru anul 2005 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de ....lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
....lei 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2005, 
ce a fost determinat pe baza situa�iei inventarierii efectuate de contribuabil la 
data de 31.12.2004 �i la data de 31.12.2005, a situa�iei aprovizion�rii cu 
m�rfuri aferente perioadei 01.01.2005 – 31.12.2005 �i a vânz�rilor 
înregistrate de contribuabil (anexa nr. 3). 
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S-a stabilit un stoc scriptic valoric în sum� de ....lei, stocul 
faptic prezentat de contribuabil la data de 31.12.2005 fiind de zero lei.  

Organele de control au constatat o diferen�� de inventar în 
minus în sum� de ....lei, ce reprezint� venit brut încasat, neînregistrat �i 
nedeclarat. 

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2005 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ..... Organele de control 
au estimat un venit net în sum� de ...., neînregistrat �i nedeclarat din 
vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 pct. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 82 pct. (3) �i art. 67 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  

 
Totodat�, s-a constatat c� persoana fizic� autorizat� a declarat 

cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. Organele de control au stabilit c� 
cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor vândute, stabilite pe baza 
adaosului comercial practicat de contribuabil, sunt de ....lei (anexa nr. 3). 

Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma de 
....lei (anexa nr. 5), a rezultat o cheltuial� deductibil� aferent� m�rfurilor 
vândute de ....lei, în urma inspec�iei acordându-se o deducere suplimentar� 
de .... lei. 

 
În urma verific�rii, s-a stabilit c� s-a înregistrat în registrul 

jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli diverse în sum� de ....lei, care nu au fost 
prinse în declara�ia de venit.  

De asemenea, s-a constatat lipsa documentelor cu care s-a 
efectuat plata pentru cheltuielile înregistrate la pagina 75, pozi�ia 4, 5 �i 7 �i 
pagina 76, pozi�ia 6, totalul acestora fiind în sum� de ...., motiv pentru care 
au fost considerate nedeductibile fiscal.  

Totodat�, s-a constatat c� din totalul sumei de ...., 
reprezentând contravaloare energie electric�, privind factura fiscal� 
înregistrat� la pagina 76, pozi�ia 11, a fost achitat� în anul 2005 doar suma de 
...., diferen�a de ....nefiind deductibil� întrucât plata a fost efectuat� în 
anul fiscal urm�tor.  

Organele de control au constatat c�, la pagina 76 pozi�iile 7 �i 
8 din registrul jurnal, contribuabilul a înregistrat contravaloarea unui mijloc 
fix achizi�ionat în baza facturilor fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. 
..../14.11.2005, valoarea total� a acestora fiind de ....lei. 

S-a procedat la calculul sumei deductibile, reprezentând 
amortizarea aferent� lunii decembrie, de ....(anexa nr. 6), �i s-a stabilit c�, din 
suma înregistrat�, cheltuielile nedeductibile sunt de ....lei.  
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Fa�� de cele relatate, organele de inspec�ie fiscal� au acordat  
suplimentar dreptul la deducerea diferen�ei de cheltuieli diverse 
înregistrate �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul nr. 58/2003, Ordinul 
nr. 1040/2004, anexa nr. 1. cap. II, lit. F, pct. 43, �i H.G. nr. 2139/2004, pct. 
1.5.12.  

În urma celor constatate pentru anul 2005, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de .... lei (....lei + ....lei + .... - .... lei - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  

 
Pentru anul 2006 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de ....lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
.... lei 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2006 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de .... lei, neînregistrat �i nedeclarat 
din vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2006 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
contribuabil este de zero lei, rezultând o diferen�� de inventar în minus de 
....lei, reprezentând venit brut neînregistrat. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 pct. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i art. 82 pct. (3) �i art. 67 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  

De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 
cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 
m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de ....lei, iar cheltuielile înregistrate 
pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de ....lei. 



 
9 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 
nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. În urma 
analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil s-a stabilit c� cheltuielile 
deductibile sunt de ....lei, iar, pentru suma de ...., contribuabilul nu de�ine 
documente care s� ateste plata serviciilor men�ionate în factura fiscal� nr. 
..../14.12.2006.  

Organele de inspec�ie au acordat suplimentar la deducere 
diverse cheltuieli în sum� de ...., reprezentând contravaloare energie 
electric�, ce au la baz� factura fiscal� înregistrat� la pagina 76, pozi�ia 11 din 
registrul jurnal, aferent� anului precedent, dar care a fost achitat� în anul 
2006.  

De asemenea, pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 
precedent, în baza facturilor fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, 
organele de inspec�ie fiscal� au acordat suplimentar la deducere suma de 
....lei, reprezentând amortizare aferent� anului 2006.  

 S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

 
În urma celor constatate pentru anul 2006, s-a stabilit c� PF 

....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....lei (....lei + .... lei + ....lei - ....lei - ....lei - ....- ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  

 
Pentru anul 2007 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de .... lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
....lei. 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2007 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de .... lei, neînregistrat �i nedeclarat 
din vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2007 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
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contribuabil este de zero lei, rezultând o diferen�� de inventar în minus de 
....lei, reprezentând venit brut neînregistrat. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 pct. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i art. 82 pct. (3) �i art. 67 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  

De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 
cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 
m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de .... lei, iar cheltuielile 
înregistrate pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 
5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de .... lei. 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 
nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ..... În urma 
analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil, s-a stabilit c� cheltuielile 
deductibile sunt de ...., iar pentru suma de .... lei s-a constatat c�  
documentele prezentate nu sunt emise pe PF ....�i serviciile nu sunt 
aferente unor bunuri din patrimoniu afacerii (chitan�ele nr. ..../03.09.2007, nr. 
..../17.09.2007, nr. ..../13.09.2007 �i nr. ..../19.02.2007). 

Pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 2005, în baza facturilor 
fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, organele de inspec�ie fiscal� 
au acordat suplimentar la deducere suma de ....lei, reprezentând 
amortizare aferent� anului 2007 (anexa nr. 6). 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

În urma celor constatate pentru anul 2007, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....(....lei + .... lei + ....lei - ....lei - .... - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  

 
Pentru anul 2008 
În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform raport�rilor lunare ale casei de marcat 
electronice fiscale, un venit brut de ....lei (....lei în perioada 10.01.2008 – 
31.12.2008 �i ....lei în perioada 01.01.2008 – 09.01.2008), a înregistrat în 
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registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut realizat din vânz�ri de m�rfuri 
la chio�c în sum� de ....lei �i a declarat un venit brut de .... 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2008 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
contribuabil la data de 31.12.2008 este de .... lei, f�r� TVA, rezultând o 
diferen�� de inventar în minus de ....lei, reprezentând venit brut 
neînregistrat. 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 pct. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i art. 82 pct. (3) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� �i prevederile Ordinului nr. 
1040/2004.  

 
De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 

cheltuieli deductibile în sum� de .... lei. 
În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 

m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de ....lei, iar cheltuielile înregistrate 
pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de ....lei. 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 

nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de .... lei.  
În urma analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil s-a 

stabilit c� cheltuielile deductibile sunt de ....lei, iar pentru suma de 
....contribuabilul nu de�ine documente care s� ateste plata bunurilor 
achizi�ionate (anexa nr. 8).  

De asemenea, organele de control au constatat c� suma de 
....lei reprezint� TVA aferent� cheltuielilor acceptate la deducere de echipa de 
inspec�ie fiscal� �i a cheltuielilor ce reprezint� investi�ii privind modernizarea 
spa�iului, suma respectiv� nefiind o cheltuial� deductibil�, contribuabilul 
având obliga�ia s� înregistreze sumele exclusiv TVA. 

Totodat�, s-a constatat c� cheltuielile în sum� de ....lei (anexa 
nr. 9) reprezint� investi�ii privind modernizarea spa�iului în care 
contribuabilul î�i desf��oar� activitatea, acestea fiind amortizabile pe 
perioada de derulare a contractului de închiriere nr. ..../15.12.2004. 
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Organele de inspec�ie au stabilit c� este deductibil� doar 
amortizarea în sum� de ...., iar diferen�a de ....lei nu reprezint� o 
cheltuial� deductibil�. 

Pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 2005, în baza facturilor 
fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, organele de inspec�ie fiscal� 
au acordat suplimentar la deducere suma de ....lei, reprezentând 
amortizare aferent� anului 2008 (anexa nr. 6). 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 48 alin. (4) lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

În urma celor constatate pentru anul 2008, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....lei (....lei +....lei - ....lei - ....lei - .... - ....lei). 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  

cauzei  �i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatorului,  în  raport  cu  
actele  normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ....lei, reprezentând ....lei TVA, ....lei 

major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ....lei impozit 
pe venit �i ....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....a este învestit� s� 
analizeze dac� poate fi solu�ionat� cauza pe fond, în condi�iile în care, 
prin adresa nr. ....din 21.09.2009, a fost sesizat Parchetul de pe lâng� 
Judec�toria ....a. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie 

fiscal�, prin Decizia de impunere 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 nr. ....din 21.09.2009 �i Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere nr. ....din 21.09.2009, emise în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la Activitatea de Control 
Fiscal sub nr. ....din 21.09.2009, organele de control au stabilit c� Persoana 
fizic� autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat suma de ....lei, reprezentând: 
            - ....lei TVA; 
            -   ....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
            - ....lei impozit pe venit; 
            -   ....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
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1. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere nr. ....din 21.09.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ....din 21.09.2009, organele de control au stabilit c� Persoana fizic� 
autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ....lei �i major�ri de întârziere aferente de ....lei.  

  În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat 
c� PF ....a dep��it plafonul de scutire de TVA, de 35.000 euro, respectiv de 
119.000 lei, dar nu s-a înregistrat ca persoan� impozabil� în scopuri de TVA. 
Organele de control au stabilit c� plafonul de scutire a fost dep��it la data de 
31.12.2007. 

S-a constatat c�, în perioada 01.01.2007 – 31.12.2007, 
contribuabilul a înregistrat o cifr� de afaceri de .... lei, la care, în urma 
verific�rii efectuate, s-a ad�ugat o lips� de inventar de ....lei, stabilit� la data 
de 31.12.2007, care în fapt reprezint� vânzare efectuat�, neînregistrat� �i 
nedeclarat�, rezultând c� la data de 31.12.2007 contribuabilul a realizat o 
cifr� de afaceri de ....lei. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� la data de 10.01.2008 
contribuabilul avea obliga�ia s� se înregistreze ca pl�titor de TVA.  

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au stabilit c� nu 
s-a declarat �i virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
....lei, aferent� vânz�rilor din perioada 10.01.2008 – 30.06.2009, �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ....lei, aferent� diferen�ei de inventar stabilit� la 
data de 31.12.2008. 

Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ....lei, stabilit� 
suplimentar, s-au calculat major�ri de întârziere de ....lei. 

Contestatoarea sus�ine c�, neexistând liste de inventar pentru 
perioada 2005 – 2008, organele de control au considerat c� stocurile existente 
sunt zero �i c� stocurile de marf� pentru perioada 2007 – 2008 au reprezentat 
pentru organele de control sume fictive.  

Totodat�, precizeaz� c� la data inspec�iei fiscale nu erau 
întocmite liste de inventar la data de 31.12.2007 �i la data de 31.12.2008, 
motiv pentru care organele de control au considerat stocul zero, luându-se în 
calcul c� marfa a fost vândut�, nedeclarat� �i neînregistrat�. 

2. Prin Decizia de impunere 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 nr. ....din 21.09.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ....din 21.09.2009, organele de control au stabilit c� Persoana fizic� 
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autorizat� ....datoreaz� bugetului de stat un impozit pe venit în sum� de 
....lei �i major�ri de întârziere aferente de ....lei.  

 
Pentru anul 2003 
 
1. Activitatea de comer� cu am�nuntul.  
În ceea ce prive�te activitatea de comer� cu am�nuntul 

desf��urat� în anul 2003, organele de control au constatat c� PF ....a realizat 
�i a înregistrat un venit brut din vânzarea m�rfurilor în sum� de ....lei, dar 
care nu a fost declarat. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2003, 
determinat pe baza situa�iei inventarierii efectuate contribuabil la data de 
31.12.2002 �i la data de 31.12.2003, a situa�iei aprovizion�rii cu m�rfuri 
aferente perioadei 01.01.2003 – 31.12.2003 �i a vânz�rilor înregistrate de 
contribuabil. 

S-a stabilit c� stocul scriptic este în sum� de .... lei, iar stocul 
faptic prezentat de contribuabil la data de 31.12.2003 era în sum� de ...., 
rezultând o diferen�� de inventar de ...., reprezentând venit brut 
neînregistrat �i nedeclarat. 

Organele de control au constatat c� nu au fost înregistrate 
toate facturile de aprovizionare a m�rfurilor. Din datele ob�inute de la 
furnizori a rezultat c� în anul 2003 nu au fost înregistrate facturi în sum� de 
..... Organele de control au estimat c� venitul net realizat din vânzarea 
produselor aprovizionate în baza facturilor respective, ce nu a fost înregistrat 
�i declarat, este de ...., echivalent cu adaosul comercial de ....%, practicat de 
contribuabil în anul respectiv. 

În urma acestor constat�ri, venitul net a fost majorat cu 
suma de ....lei (....lei + .... + ....).  

 
De asemenea, organele de control au constatat c� persoana 

fizic� autorizat� a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli 
deductibile cu marfa în sum� de ....lei.  

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile 
aferente m�rfurilor vândute, stabilite pe baza adaosului mediu practicat de 
contribuabil, sunt de ....lei.  

Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma 
de ...., s-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor vândute 
sunt de ....lei. 

 
Totodat�, organele de control au constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a înregistrat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ....lei, dar a 
prezentat documente justificative doar pentru suma de .... lei.  
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Organele de control au constatat c� pentru cheltuielile aferente 
anului 2003, înregistrate în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i la pagina 75, 
pozi�iile 1, 4 �i 5, în sum� de ...., contribuabilul nu are dreptul la deducere, 
întrucât nu a prezentat documente justificative.  

În urma acestor constat�ri, venitul net a fost diminuat cu 
suma de ....lei (....lei + .... lei).  

 
2. Activitatea de colectare a de�eurilor din carton. 
În ceea ce prive�te activitatea de colectare a de�eurilor din 

carton, desf��urat� în anul 2003, organele de control au constatat c� PF ....a 
încasat venituri din vânzarea de�eurilor în sum� de ....lei, a înregistrat în 
registrul jurnal de încas�ri �i pl��i suma de ....lei �i a declarat un venit brut 
realizat în sum� de ....lei.  

Organele de control au constatat c� venitul brut încasat �i 
nedeclarat de contribuabil este în sum� de ....lei.  

 
De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 

cheltuieli deductibile cu achizi�ia de de�euri de carton în sum� de ....lei �i c� a 
înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli în sum� de ....lei.  

Organele de control au considerat aceste cheltuieli ca 
nedeductibile pe motiv c� documentele justificative prezentate (borderouri de 
achizi�ie) nu sunt completate în conformitate cu prevederile legale, nefiind 
completate cu numele �i prenumele, domiciliu, seria �i num�rul buletinului 
persoanelor de la care au fost achizi�ionate de�eurile, �i nu au fost prezentate 
documente care s� ateste plata acestora. 

În urma acestor constat�ri s-a stabilit un venit net de ....lei. 
 
Organele de control, în baza celor constatate pentru anul 

2003, au stabilit o diferen�� de venit în sum� de ....lei, cu un impozit pe 
venit de ....lei. 

Pentru neplata în termen a impozitului pe venit în sum� de 
....lei, organele de control au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
....lei.  

 
Pentru anul 2004 
Organele de control, în baza informa�iilor ob�inute de la ter�i, 

au constatat c� persoana fizic� autorizat� nu a înregistrat în contabilitate toate 
facturile de aprovizionare cu marf�. 

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2004 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de ...., neînregistrat �i nedeclarat din 
vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 
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De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� autorizat� a 
declarat cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor vândute în sum� de ....lei. 
Organele de control au stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute, stabilite pe baza adaosului comercial practicat de contribuabil, sunt 
de ....lei (anexa nr. 3). 

Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma de 
.... lei (anexa nr. 5), a rezultat o cheltuial� deductibil� aferent� m�rfurilor de 
.... lei, în urma inspec�iei acordându-se o deducere suplimentar� de ....lei. 

În urma celor constatate pentru anul 2004, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ...., aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....(.... - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de .....  

 
Pentru anul 2005 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de ....lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
....lei. 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2005, 
ce a fost determinat pe baza situa�iei inventarierii efectuate de contribuabil la 
data de 31.12.2004 �i la data de 31.12.2005, a situa�iei aprovizion�rii cu 
m�rfuri aferente perioadei 01.01.2005 – 31.12.2005 �i a vânz�rilor 
înregistrate de contribuabil (anexa nr. 3). 

S-a stabilit un stoc scriptic valoric în sum� de ....lei, stocul 
faptic prezentat de contribuabil la data de 31.12.2005 fiind de zero lei.  

Organele de control au constatat o diferen�� de inventar în 
minus în sum� de ....lei, ce reprezint� venit brut încasat, neînregistrat �i 
nedeclarat. 

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2005 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ..... Organele de control 
au estimat un venit net în sum� de ...., neînregistrat �i nedeclarat din 
vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

 
Totodat�, s-a constatat c� persoana fizic� autorizat� a declarat 

cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. Organele de control au stabilit c� 
cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor vândute, stabilite pe baza 
adaosului comercial practicat de contribuabil, sunt de ....lei (anexa nr. 3). 
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Întrucât contribuabilul nu a prezentat chitan�e pentru suma de 
....lei (anexa nr. 5), a rezultat o cheltuial� deductibil� aferent� m�rfurilor 
vândute de ....lei, în urma inspec�iei acordându-se o deducere suplimentar� 
de .... lei. 

 
În urma verific�rii, s-a stabilit c� s-a înregistrat în registrul 

jurnal de încas�ri �i pl��i cheltuieli diverse în sum� de ....lei, care nu au fost 
prinse în declara�ia de venit.  

De asemenea, s-a constatat lipsa documentelor cu care s-a 
efectuat plata pentru cheltuielile înregistrate la pagina 75, pozi�ia 4, 5 �i 7 �i 
pagina 76, pozi�ia 6, totalul acestora fiind în sum� de ...., motiv pentru care 
au fost considerate nedeductibile fiscal.  

Totodat�, s-a constatat c� din totalul sumei de ...., 
reprezentând contravaloare energie electric�, privind factura fiscal� 
înregistrat� la pagina 76, pozi�ia 11, a fost achitat� în anul 2005 doar suma de 
...., diferen�a de ....nefiind deductibil� întrucât plata a fost efectuat� în 
anul fiscal urm�tor.  

Organele de control au constatat c�, la pagina 76 pozi�iile 7 �i 
8 din registrul jurnal, contribuabilul a înregistrat contravaloarea unui mijloc 
fix achizi�ionat în baza facturilor fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. 
..../14.11.2005, valoarea total� a acestora fiind de ....lei. 

S-a procedat la calculul sumei deductibile, reprezentând 
amortizarea aferent� lunii decembrie, de ....(anexa nr. 6), �i s-a stabilit c�, din 
suma înregistrat�, cheltuielile nedeductibile sunt de ....lei.  

Fa�� de cele relatate, organele de inspec�ie fiscal� au acordat  
suplimentar dreptul la deducerea diferen�ei de cheltuieli diverse 
înregistrate �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

 
În urma celor constatate pentru anul 2005, s-a stabilit c� PF 

....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de .... lei (....lei + ....lei + .... - .... lei - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  

 
Pentru anul 2006 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de ....lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
.... lei 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  
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Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2006 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de .... lei, neînregistrat �i nedeclarat 
din vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2006 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
contribuabil este de zero lei, rezultând o diferen�� de inventar în minus de 
....lei, reprezentând venit brut neînregistrat. 

De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 
cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 
m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de ....lei, iar cheltuielile înregistrate 
pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de ....lei. 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 
nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. În urma 
analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil s-a stabilit c� cheltuielile 
deductibile sunt de ....lei, iar pentru suma de ...., contribuabilul nu de�ine 
documente care s� ateste plata serviciilor men�ionate în factura fiscal� nr. 
..../14.12.2006.  

Organele de inspec�ie au acordat suplimentar la deducere 
diverse cheltuieli în sum� de ...., reprezentând contravaloare energie 
electric�, ce au la baz� factura fiscal� înregistrat� la pagina 76, pozi�ia 11 din 
registrul jurnal, aferent� anului precedent, dar care a fost achitat� în anul 
2006.  

De asemenea, pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 
precedent, în baza facturilor fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, 
organele de inspec�ie fiscal� au acordat suplimentar la deducere suma de 
....lei, reprezentând amortizare aferent� anului 2006.  

 
În urma celor constatate pentru anul 2006, s-a stabilit c� PF 

....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....lei (....lei + .... lei + ....lei - ....lei - ....lei - ....- ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  
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Pentru anul 2007 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform documentelor primare (monetare), un venit brut 
de .... lei, a înregistrat în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i un venit brut 
realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c de ....lei �i a declarat un venit brut de 
....lei. 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

Din datele ob�inute de la furnizori (anexa nr. 4), s-a stabilit c� 
în anul 2007 nu au fost înregistrate facturi în sum� de ....lei. Organele de 
control au estimat un venit net în sum� de .... lei, neînregistrat �i nedeclarat 
din vânzarea produselor respective, echivalent cu adaosul comercial de ....%, 
practicat de contribuabil în anul respectiv. 

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2007 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
contribuabil este de zero lei, rezultând o diferen�� de inventar în minus de 
....lei, reprezentând venit brut neînregistrat. 

 
De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 

cheltuieli deductibile în sum� de ....lei. 
În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 

m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de .... lei, iar cheltuielile 
înregistrate pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 
5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de .... lei. 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 
nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de ..... În urma 
analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil, s-a stabilit c� cheltuielile 
deductibile sunt de ...., iar pentru suma de .... lei s-a constatat c�  
documentele prezentate nu sunt emise pe PF ....�i serviciile nu sunt 
aferente unor bunuri din patrimoniu afacerii (chitan�ele nr. ..../03.09.2007, nr. 
..../17.09.2007, nr. ..../13.09.2007 �i nr. ..../19.02.2007). 

Pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 2005, în baza facturilor 
fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, organele de inspec�ie fiscal� 
au acordat suplimentar la deducere suma de ....lei, reprezentând 
amortizare aferent� anului 2007 (anexa nr. 6) 
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În urma celor constatate pentru anul 2007, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....(....lei + .... lei + ....lei - ....lei - .... - ....lei). 

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe venit s-au stabilit 
major�ri de întârziere de ....lei.  

 
Pentru anul 2008 
În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� persoana fizic� 

autorizat� a încasat, conform raport�rilor lunare a casei de marcat electronice 
fiscale, un venit brut de ....lei (....lei în perioada 10.01.2008 – 31.12.2008 �i 
....lei în perioada 01.01.2008 – 09.01.2008), a înregistrat în registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i un venit brut realizat din vânz�ri de m�rfuri la chio�c în sum� 
de ....lei �i a declarat un venit brut de .... 

Organele de control au constatat c� nu a fost declarat un 
venit brut încasat în sum� de ....lei.  

De asemenea, s-a stabilit stocul scriptic la data de 31.12.2008 
�i a rezultat un stoc scriptic în sum� de ....lei, iar stocul faptic prezentat de 
contribuabil la data de 31.12.2008 este de .... lei, f�r� TVA, rezultând o 
diferen�� de inventar în minus de ....lei, reprezentând venit brut 
neînregistrat. 

 
De asemenea, s-a constatat c� persoana fizic� a declarat 

cheltuieli deductibile în sum� de .... lei. 
În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� cheltuielile aferente 

m�rfurilor vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi fiscale, sunt de ....lei, iar cheltuielile înregistrate 
pentru care nu au fost prezentate chitan�e sunt de ....lei (anexa nr. 5). 

S-a stabilit c� cheltuielile deductibile aferente m�rfurilor 
vândute pentru care contribuabilul a prezentat documente justificative �i 
documente de plat� sunt de ....lei. 

Organele de control au acordat suplimentar dreptul la 
deducere pentru diferen�a de cheltuieli deductibile aferente m�rfurilor 
vândute �i nedeclarate în sum� de ....lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� persoana fizic� 

nu a declarat diverse cheltuieli deductibile în sum� de .... lei.  
În urma analiz�rii documentelor prezentate de contribuabil,   

s-a stabilit c� cheltuielile deductibile sunt de ....lei, iar pentru suma de 
....contribuabilul nu de�ine documente care s� ateste plata bunurilor 
achizi�ionate (anexa nr. 8).  

De asemenea, organele de control au constatat c� suma de 
....lei reprezint� TVA aferent� cheltuielilor acceptate la deducere de echipa de 
inspec�ie fiscal� �i a cheltuielilor ce reprezint� investi�ii privind modernizarea 
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spa�iului, suma respectiv� nefiind o cheltuial� deductibil�, contribuabilul 
având obliga�ia s� înregistreze sumele exclusiv TVA. 

Totodat�, s-a constatat c� cheltuielile în sum� de ....lei (anexa 
nr. 9) reprezint� investi�ii privind modernizarea spa�iului în care 
contribuabilul î�i desf��oar� activitatea, acestea fiind amortizabile pe 
perioada de derulare a contractului de închiriere nr. ..../15.12.2004. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� este deductibil� doar 
amortizarea în sum� de ...., iar diferen�a de ....lei nu reprezint� o 
cheltuial� deductibil�. 

Pentru mijlocul fix achizi�ionat în anul 2005, în baza facturilor 
fiscale nr. ..../10.09.2005 �i nr. ..../14.11.2005, organele de inspec�ie fiscal� 
au acordat suplimentar la deducere suma de ....lei, reprezentând 
amortizare aferent� anului 2008 (anexa nr. 6). 

În urma celor constatate pentru anul 2008, s-a stabilit c� PF 
....datoreaz� un impozit pe venit de ....lei, aferent unei diferen�e de venit în 
sum� de ....lei (....lei +....lei - ....lei - ....lei - .... - ....lei). 

Contribuabilul precizeaz� c� achizi�iile de�eurilor de carton     
s-au efectuat de la persoane fizice oamenii str�zii, care nu aveau acte de 
identitate �i nici domiciliu �i solicit� reverificarea documentelor de 
provenien�� a m�rfurilor de la furnizori, a chitan�elor care dovedesc achitarea 
sumelor �i înregistrarea acestora în eviden�a contabil�.  

 
Prin nota explicativ� dat�, contribuabilul declar� c� nu avea 

„cuno�tin�� c� la PFA trebuie registrul de inventar. La data de 31.12.2007 
nu am liste de inventar �i nici pe data de 31.12.2005 �i 31.12.2006.” 

În ceea ce prive�te întrebarea organelor de control dac� la 
31.12.2007 de�inea stoc de marf�, contestatoarea precizeaz� c� de�inea, dar 
nu a reu�it la finele anului s� fac� liste de inventar deoarece de la data de 
15.12.2007 pân� la data de 15.01.2008 a fost bolnav�. 

Totodat�, precizeaz� c� la data de 31.12.2008 de�ine liste de 
inventar, iar valoarea m�rfurilor r�mase în stoc la 31.12.2008 este de ....lei. 

Potrivit adresei nr. ....din 21.09.2009, organele de inspec�ie 
fiscal� au sesizat Parchetul de pe lâng� Judec�toria ....a, înaintând procesul-
verbal nr. ....din 21.09.2009.  

Prin adresa înaintat� Parchetului de pe lâng� Judec�toria ....a, 
organele de control precizeaz� c� „în perioada verificat� contribuabilul nu a 
înregistrat în contabilitate toate facturile de aprovizionare marf�, respectiv 
vânz�rile, în vederea diminu�rii bazei impozabile. Datele au fost ob�inute în 
urma solicit�rii de informa�ii suplimentare de la unii furnizori cu care PF .... a 
avut rela�ii comerciale în perioada supus� verific�rii. De asemenea, 
contribuabilul a declarat date eronate privind rezultatul activit��ii desf��urate 
în perioada verificat�”. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� 
Procesul-verbal nr. ....din 21.09.2009, anex� la Decizia de impunere 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 nr. ....din 21.09.2009 �i  Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ....din 21.09.2009, emise în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 15.09.2009, contestate de 
PF ...., a fost înaintat organelor de cercetare penal� cu adresa nr. ....din 
21.09.2009, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare are 
o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� cu privire la 
contesta�ia formulat�.  
 

În  drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
....a, face aplicarea art. 214  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
 

,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, 
prin decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
                         a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat 
organele în drept cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei 
infrac�iuni a c�rei constatare ar avea o înrâurire hot�râtoare asupra 
solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedura administrativ�. 
                        (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea […].” 
 

Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia de 
impunere 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 nr. ....din 21.09.2009 �i  Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ....din 21.09.2009, emise 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 15.09.2009, �i 
stabilirea caracterului infrac�ional al faptei s�vâr�ite exist� o strâns� 
interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele de 
cercetare urmeaz� s� se pronun�e dac� PF ....a efectuat o serie de opera�iuni 
ilegale, respectiv: 

- neînregistrarea �i nedeclararea unor vânz�ri de bunuri, ce au 
avut ca efect nedeclararea unor sume datorate la bugetul de stat; 

- neînregistrarea în contabilitate a unor facturi, aspect constatat 
de organele de control în urma datelor ob�inute de la furnizori; 
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- neînregistrarea �i nedeclararea tuturor veniturilor realizate. 
Organul administrativ nu se poate pronun�a pe fondul cauzei 

înainte de a se finaliza solu�ionarea laturii penale. 
Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale care se 

pronun�� asupra caracterului infrac�ional al faptei ce atrage plata la bugetul 
statului  a obliga�iilor datorate �i constatate în virtutea faptei infrac�ionale. 

Potrivit principiului de drept prev�zut la art. 19 alin. 2 din 
Codul de procedur� penal�, ,,judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� 
pân� la rezolvarea definitiv� a cauzei penale.”  

Având în vedere cele precizate mai  sus, se re�ine c� pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ....a nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond 
a cauzei, motiv pentru care va suspenda solu�ionarea  cauzei civile pentru 
suma de ....lei, reprezentând  ....lei TVA, ....lei major�ri de întârziere aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�, ....lei impozit pe venit �i  ....lei major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe venit, �i va transmite dosarul contesta�iei 
organului care a efectuat inspec�ia fiscal�, conform pct. 10.4 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prevede: 

,,Dac� prin decizie se suspend� solu�ionarea contesta�iei 
pân� la rezolvarea cauzei penale, dosarul contesta�iei se transmite, dup� 
caz, organului care a efectuat inspec�ia fiscal�, urmând ca acesta s� fie 
restituit, la încetarea motivului care a determinat suspendarea, 
organului de solu�ionare competent.” 
 

În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de 
constituirea statului ca parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe 
aceast� cale a prejudiciului cauzat bugetului de stat, procedura administrativ� 
va fi reluat� în conformitate cu prevederile art. 183 alin. 3, devenit 214 alin. 
3, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i 
pct. 10.5 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care prevede: 
 

,,10.5. Organul de solu�ionare competent va relua 
procedura administrativ�, în condi�iile art. 183 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, numai dup� încetarea definitiv� �i 
irevocabil� a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie 
dovedit� de c�tre organele fiscale sau de contestator printr-un înscris 
emis de organele abilitate. Solu�ia dat� de organele de cercetare �i 
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urm�rire penal� trebuie înso�it� de rezolu�ia motivat�, atunci când 
suspendarea a fost pronun�at� pân� la rezolvarea cauzei penale. ” 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în  

temeiul prevederilor art. 214  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 10.4 �i 10.5 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
D E C I D E : 

 
-  Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de 

Persoana fizic� autorizat� ....împotriva Deciziei de impunere 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 nr. ....din 21.09.2009 �i  Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ....din 21.09.2009, emise în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 15.09.2009, înregistrat la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ....din 21.09.2009, privind suma de 
....lei, reprezentând: 
            - ....lei TVA; 
            -   ....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
            - ....lei impozit pe venit; 
            -   ....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit, 
procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter definitiv 
a motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor 
re�inute în prezenta decizie. 

Dosarul contesta�iei va fi transmis organelor de inspec�ie 
fiscal� urmând ca la încetarea motivului care a determinat suspendarea s� fie 
restituit organului competent pentru solu�ionarea cauzei potrivit dispozi�iilor 
legale. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....a, în termen 

de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


