
DECIZIA NR...........................
cu privire la solutionarea contestatiei formulata

de persoana fizica autorizata X   din  localitatea ..... 
   jud. Buzau   inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.........2009

 

 

 

                Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Buzau  a  fost  sesizata  prin 
adresa nr. …../.2009 de Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul DGFP Buzau  cu 
privire la contestatia  persoanei fizice autorizate   “  X  din localitatea …..     , judetul 
Buzau formulata   impotriva masurilor  dispuse prin Deciziile  de impunere nr…….
/2006  privind impozitul pe venit stabilit suplimentar  in baza Raportului de inspectie 
fiscala nr……/.2009  emise de reprezentantii AIF Buzau .     

Obiectul contestatiei il reprezinta obligatiile fiscale stabilite  suplimentar de 
organele de inspectie fiscala cu referire la suma de ….. lei din din care …. lei  
impozit pe venit  si respectiv …. lei  majorari de intarziere   .  

I. In sustinerea contestatiei petentul invoca urmatoarele : 
                Contestatorul sustine ca nu se poate realiza profit fara cheltuieli , totodata 
profitul nu poate fi egal cu venitul ,  cheltuielile care au fost facute nu au putut fi 
prezentate  deoarece din “ eroare cineva din familie a bagat pe foc sacosa in care 
tineam facturile si alte acte justificative crezand ca sunt hartii nefolositoare .”

Contribuabilul mentioneaza faptul ca , in activitatea curenta foloseste butelii de 
aragaz,  apa termometru  ,  temperatura  constanta  de 25-30C (sursa de incalziere  ) 
echipament de protectie , masini de spalat , deplasari cu autoturismul la Rm. Sarat , 
Boldu , Ghergheasa , Salcioara , B.Alba , Baile . 

 II. Din Deciziile de impunere nr. …...2009 privind obligatiile fiscale stabilite 
in baza  Raportul de inspectie fiscala nr. …./.2009 rezulta urmatoarele :

Prin Raportul de inspectie fiscala incheiat  in data de …...2009, organele de 
control  au consemnat faptul ca , pentru anii 2005, 2006 si 2007 , contribuabilul nu a 
putut  prezenta  documente privind cheltuielile  mentionate  prin declaratiile  speciale 
anuale . Ca urmare s-a dispus ca veniturile brute realizate de agentul economic sa fie 
considerate  venituri  nete  impozabile  ,  rezultand  o  diferenta  de  impozit  pentru 
perioada verificata  in suma de …. lei  la  care se adauga majorari  de intarziere  in 
valoare de ….. lei . 

III.  Avand  in  vedere,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  ,motivatiile 
contestatoarei  constatarile  organului  de inspectie  fiscala,  coroborat  cu prevederile 
actelor normative in vigoare , se retine  : 

Persoana fizica autorizata X are sediul social in   localitatea  ….    jud. Buzau  , 
functioneaza in baza autorizatiei nr…….2005emisa  de Primaria comunei ….si are 
cod  de  inregistrare  fiscala  …..  ,  avand  ca  obiect  de  activitate  „servicii  pentru 



cresterea animalelor COD CAEN ….. .
Perioada supusa verificarii …..2005- …..2008 privind impozitul pe venitul din 

activitati independente . 
Cu referire la modul de calcul al impozitului pe venit  se retine ca acesta a fost 

determinat in conformitate cu Titlul III Cap. II :”Venituri din activitati independente 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal  , art.46 alin.1 , alin.2 si alin.3 

„  (1)  Veniturile  din  activitati  independente  cuprind  veniturile  comerciale, 
veniturile  din  profesii  libere  si  veniturile  din  drepturi  de  proprietate  intelectuala, 
realizate  in  mod individual  si/sau  intr-o  forma de  asociere,  inclusiv  din  activitati 
adiacente.

    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale 
contribuabililor,  din  prestari  de  servicii,  altele  decat  cele  prevazute  la  alin.  (3), 
precum si din practicarea unei meserii.

    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea 
profesiilor  medicale,  de  avocat,  notar,  auditor  financiar,  consultant  fiscal,  expert 
contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a 
altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii. 

Art.48 
1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul 

brut  si  cheltuielile  aferente  realizarii  venitului,  deductibile,  pe  baza  datelor  din 
contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50.

    (2) Venitul brut cuprinde:
    a)  sumele  incasate  si  echivalentul  in  lei  al  veniturilor  in  natura  din 

desfasurarea activitatii .
(4)sa  fie  efectuate  in  cadrul  activitatilor  desfasurate  in  scopul  realizarii 

venitului , justificate prin documente . „
Cu  referire  la  obiectul  contestatiei  respectiv,  neluarea  in  calcul  drept  cheltuieli 
deductibile  a sumelor  mentionate  de contribuabil  prin declaratiile  speciale  anuale 
privind veniturile din activitatile independente se retine in primul rand ca , petentul 
nu a prezentat  organului  de inspectie fiscala nici  un document din care sa rezulte 
cheltuielile aferente veniturilor , situatie confirmata si prin nota explicativa data de 
domnul X in care se mentioneaza ca „ nu a pastrat documentele justificative „. Mai 
mult  ,  contestatorul  conform legislatiei  fiscale  avea  obligatia  de  a  lua  masuri  in 
vederea reconstituirii documentelor distruse , pentru a dovedi ca , cheltuielile pentru 
care se solicita  deductibilitatea fiscala sunt reale si in conformitate  cu prevederile 
Legii  nr.571/2003  privind  Codul  Fiscal  si  a  OG  nr.92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala Legea nr.82/1991privind contabilitatea  , art.25 ,”in caz de pierdere, 
sustragere  sau  distrugere  a  unor  documente  contabile  se  vor  lua  masuri  de 
reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit 
reglementarilor emise in acest scop.”



In drept ,  sunt incidente dispozitiile art.206 alin.1 lit.c) lit.d din OG nr.92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala :

    (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se intemeiaza;” coroborat cu prevederile pct.12.1 lit.b din 

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005 care 
stipuleaza : 

„12.1. Contestatia poate fi respinsa ca:
        b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de 

fapt si de drept in sustinerea contestatiei  sau argumentele aduse nu sunt incidente 
cauzei supuse solutionarii;”

Pentru considerentele retinute  in continutul deciziei in temeiul ,art.206, art.207 
art.209 art.210  si art.216 din OG nr.92/2003   republicata si actualizata privind Codul 
de proceduta fiscala se 

 

                                                                    DECIDE :

 

Art.1. Respingerea contestatiei formulata de persoana   fizica autorizata ......    din 
localitatea .....  , judetul Buzau   ca neintemeiata si nemotivata  pentru suma totala de 
....  lei  din care …. lei impozit pe venit ,si respectiv  ….. lei majorari de intarziere ;
Art.2. Biroul  solutionare contestatii  va comunica prezenta decizie partilor .
Art.3  Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen de  6 luni   de  la  comunicare  la 
Tribunalul Buzau conform art.11 din Legea nr.554/2004.
          

 

DIRECTOR COORDONATOR ,                               VIZAT,                
.                                                                  SEF BIROU  JURIDIC
 

 

 

 

 

 


