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D E C I Z I A  NR. 1565/582/23.06.2014 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de X  P.F.A. 

înregistrat� la Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub 
nr.X/05.05.2014 

 
 
  

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin - Serviciul de Inspec�ie Fiscal�  Persoane Fizice prin adresa nr. 
X/25.04.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/05.05.2014, asupra 
contesta�iei formulat� de X P.F.A., cu sediul în X, Calea X, bl.X, sc.X, et.X, ap.X, jud.X, 
înregistrat� la Registrul Comer�ului de pe lâng� Tribunalul X sub nr. X, CIF X.  
 

Obiectul contesta�iei formulat� de X  P.F.A. îl  constituie: 
- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 

sociale stabilite 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 pe 
anul 2010, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
              anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus. 
- par�ial Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                          anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                          anual stabilit suplimentar în plus. 
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  - par�ial Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 
contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2012, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus , 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                         anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                         anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  contribu�ia social� de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente contribu�iei sociale de 

                          s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�,  
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente contribu�iei sociale de 

                         s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�. 
 

De asemenea, X P.F.A. contest� Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014. 
 

Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, raportat la data comunic�rii actelor administrativ fiscale prin 
remitere sub semn�tura contribuabilului în data de 18.03.2014 (adresa nr.X/18.03.2014 
anexat� la dosarul cauzei) �i data înregistr�rii contesta�iei la A.J.F.P. Cara�-Severin, 
respectiv 16.04.2014, potrivit �tampilei aplicat� pe originalul contesta�iei. 

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. 
(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat�. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de X P.F.A. prin reprezentantul s�u legal dl.X, 
contest� : 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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 pe 
anul 2010, pentru suma total� de X lei reprezentând impozit pe venit net anual stabilit 
suplimentar în plus în sum� de X lei, dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului 
pe venit net anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X, penalit��i de întârziere 
aferente impozitului pe venit net anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei,  

- par�ial Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 
contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, pentru suma total� de X lei reprezentând impozit pe venit net 
anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei, dobânzi/major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venit net anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei, 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net anual stabilit suplimentar în 
plus în sum� de X lei, 
  - par�ial Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 
contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2012, pentru suma total� de X lei reprezentând impozit pe venit net 
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anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei, dobânzi/major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venit net anual stabilit suplimentar în plus  în sum� de X lei, 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net anual stabilit suplimentar în 
plus în sum� de  X lei,  contribu�ia social� de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�  în 
sum� de X lei, dobânzi/major�ri de întârziere aferente contribu�iei sociale de s�n�tate 
stabilit� suplimentar de plat� în sum� de X lei, penalit��i de întârziere aferente 
contribu�iei sociale de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat� în sum� de X lei.  

De asemenea, X P.F.A. contest� Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014. 
       Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea invoc� urmatoarele argumente de fapt 
�i de drept: 

În fapt, contestatoarea arat� c� în perioada 21.02.2014-25.02.2014, a f�cut 
obiectul unei inspec�ii fiscale care a vizat legalitatea �i conformitatea declaratiilor 
fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil, 
respectarea prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea �i stabilirea, dup� 
caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor 
aferente acestora. 
          În urma inspec�iei fiscale a fost întocmit Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/25.02.014 �i s-au  emis Deciziile de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, X �i X/25.02.2014 prin care s-au stabilit 
diferen�e de impozit pe venitul net, contribu�ii sociale de s�n�tate stabilite  suplimentar 
�i accesorii, în  valoare total� de X lei. 
          Totodata, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a stabilit dou� tipuri de 
diferen�e între venituri �i cheltuieli: 
- diferen�e între veniturile �i cheltuielile declarate pe anii 2010, 2011 �i 2012 prin 
Declara�ia 200 �i veniturile �i cheltuielile înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i. Aceste diferen�e au ap�rut întrucât pentru ace�ti ani eviden�a contabil� s-a �inut 
întâi manual, dup� care eviden�a contabil� s-a ref�cut prin utilizarea programului 
informatic de contabilitate în partid� simpl� elaborat de S.C. X SA. Între rezultatele 
celor dou� eviden�e contestatoarea arat� c� a constatat diferen�e, dar nu a mai depus 
declara�ii rectificative, deorece a început inspec�ia fiscal�. 
- diferen�e între veniturile �i cheltuielile înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
pe anii 2010-2012 �i veniturile �i cheltuielile constatate de inspectia fiscal�. 

Pentru anul 2010, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a constatat c� 
venitul brut realizat (X Iei) este mai mic cu X lei fa�� de venitul brut declarat (X lei), 
datorit� înregistr�rii eronate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i a unui aport în 
numerar �i a unor diferen�e de curs valutar. 

Contestatoarea sustine c�, a�a cum se poate observa din Situa�ia detaliat� a 
impozitului pe anul 2010 (anexa nr. 1), editat� cu ajutorul programului de contabilitate 
în partid� simpl� X, venitul impozabil realizat în anul 2010 a fost de X lei, cheltuielile 
deductibile de X lei, iar cheltuielile nedeductibile de X lei. Venitul net impozabil a fost de 
X lei, iar impozitul de 16% aferent acestui venit a fost de X lei. 

Totodat�, sus�ine c� diferen�a de X lei, dintre veniturile declarate (X lei) �i cele 
realizate (X lei) nu se datoreaz� înregistr�rii la venituri a aportului în numerar de X lei �i 
nici a diferen�elor de curs valutar, a�a cum se afirm� în Raportul de inspec�ie fiscal�, ci 
includerii din gre�eal�, în valoarea veniturilor brute din Declara�ia 200 pe anul 2010, a 
valorii a dou� facturi emise la finele anului 2010 �i care au fost încasate prin banc� la 
începutul anului 2011. 
           În ceea ce prive�te cheltuielile, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a 
constatat o diferen�� între cheltuielile declarate (X lei) �i cheltuielile înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (X lei) de X lei precum �i cheltuieli nedeductibile de X 
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lei. În baza acestor constat�ri s-a calculat o diferen�a de venit net impozabil de X lei 
fa�a de cel declarat �i o diferen�� de impozit pe venit în plus de X lei, la care s-au 
calculat dobânzi de X lei �i penalit��i de întârziere de X lei. 
           În ceea ce prive�te cheltuielile nedeductibile în sum� de X Iei constatate de 
inspec�ia fiscal�, contestatoarea arat� ca acestea se compun din: 
- suma de X lei reprezentând o factur� care nu a fost emis� pe P.F.A., ci pe persoan� 
fizic�. 
- X Iei reprezent impozit pe venit achitat în 2010. 

Contestatoarea sus�ine c�, atât factura cât �i impozitul pe venit au fost 
înregistrate în contabilitatea P.F.A. X ca �i cheltuieli nedeductibile, a�a cum se poate 
vedea din Fi�a opera�iunilor pentru cheltuieli nedeductibile (anexa nr.2) �i din Situa�ia 
detaliat� a impozitului pe anul 2010 (anexa nr.1). 

Totodat�, contestatoarea sus�ine c� suma de X lei, reprezentând cheltuieli 
înregistrate  în Registrul jurnal de încas�ri  �i pla�i sub forma de pl��i card, deplas�ri �i 
decont deplasare, doar X reprezint� cheltuieli nedeductibile, suma de X lei, reprezint� 
ridic�ri de numerar �i pl��i cu cardul, care nu au fost înregistrate pe cheltuieli 
deductibile sau nedeductibile, ele fiind înregistrate ca decont�ri. 

Deasemenea, sus�ine c�, a�a cum se poate observa din Situa�ia detaliat� a  
impozitului pe venit pe anul 2010, în categoria cheltuielilor deductibile este înregistrat� 
�i suma de X lei, reprezentând cheltuieli de deplasare efectuate în anul 2010, iar din 
cauza insuficien�ei cunoa�terii func�ion�rii programului informatic de contabilitate X, 
aceste cheltuieli le-a înregistrat în meniul DECONTURI-LEI pentru deplas�rile în �ara �i 
DECONTURI-VALUT� pentru deplas�rile în  Fran�a (anexele 3 �i 4), ele nefiind 
preluate  în Registrul jurnal de încas�ri �i pla�i. 
           Contestatoarea precizeaz� c� a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
documentele justificative pentru aceste cheltuieli, respectiv: 4 ordine de deplasare în 
Fran�a, la firma X �i o deplasare la S.C. X SA X, (anexele 5-9), aceste ordine de 
deplasare fiind înregistrate în Jurnalele de deconturi în lei �i în valut� (anexa 3 si 4)  �i 
achitate în numerar cu ordine de plat�. 

Contestatoarea precizeaz� c� inspectorii fiscali, în timpul controlului au afirmat 
c� nu pot considera aceste cheltuieli de deplasare ca fiind efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii veniturilor, întrucât nu în�eleg natura 
activit��ii desf��urate de ea  ca P.F.A. �i nici necesitatea �i realitatea acestor deplas�ri 
Acest aspect este consemnat la pagina 15 din Raportul de inspec�ie fiscal�, la Cap.V-
Alte constat�ri: "La data, efectu�rii inspec�iei fiscale, contribuabilul pentru serviciile 
prestate pentru X Fran�a a prezentat doar o „conven�ie" (Anexa nr. 5), editat� în limba 
francez�, far� traducere legalizat� �i nu a prezentat contracte, situa�ii de lucrari, devize 
precum si orice alte documente din care s� reias� natura serviciilor prestate, respectiv 
locul prest�rii acestora, iar pentru serviciile prestate pentru X Fran�a nu a prezentat nici 
un document... " 

Fa�� de constat�rile inspec�iei fiscale mai sus prezentate, contestatoarea  face 
urm�toarele preciz�ri:  

- nu i-a fost cerut� o traducere legalizat� a Conven�iei încheiate cu X;  
- activitatea PFA X const�, în principal în consultan�� tehnic�, proiectare, 

inginerie, asisten�� în fabrica�ie �i la montaj pentru echipamente hidroenergetice �i 
amenaj�ri aferente microhidrocentralelor.  

În cazul firmei X Fran�a, activitatea a constat în acordarea de asisten�� tehnic� 
în domeniul turbinelor hidraulice de putere mic� �i mijlocie, în România �i în Fran�a, 
proiectarea la cerere de componente ale echipamentelor pentru centrale de putere 
mic� �i mijlocie, muncind în Fran�a �i în Romania. Aceasta a presupus deplasarea la 
locul de amplasare al microhidrocentralelor în Fran�a, Belgia, Maroc, Romania, etc. 
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Asisten�a tehnic� în fabrica�ie �i la montaj a impus deplas�ri la sediul din Fran�a al X, 
din X. Transportul s-a f�cut cu ma�ina personal�, de cele mai multe ori pân� în Elve�ia, 
unde î�i are re�edin�a directorul firmei X. Din Elve�ia, deplasarea în Fran�a s-a facut cu 
ma�ina dl. X directorul X, iar cazarea în Fran�a a fost asigurat� într-o vil� propietatea 
firmei X, motiv pentru care cheltuielile de deplasare au constat doar în diurna prev�zut� 
de lege. 

- pentru detalierea serviciilor prestate �i a activit��ii desf��urate în timpul 
deplas�rilor în �ar� �i în str�in�tate, a întocmit fi�e de activitate pentru fiecare ordin de 
deplasare (anexele 5-9). 

- conform art.7 din Conven�ie (anexa nr, 10), �i-a  asumat obliga�ia p�str�rii 
secretului profesional, motiv pentru care nu a putut pune la dispozi�ia inspec�iei fiscale 
proiectele �i documenta�iile realizate pentru X, care con�ineau date tehnice secrete. 

- pentru toate serviciile prestate c�tre X, X �i ceilal�i clien�i s-au întocmit facturi, 
în care s-au specificat serviciile prestate, care s-au încasat prin banc� �i care au fost 
înregistrate la venituri, fapt constatat �i de inspec�ia fiscal�, care nu le-a considerat 
venituri neimpozabile. 

- jurnalulul deconturilor de deplasare, ordinele de deplasare �i Situa�ia detaliat� 
de calcul a impozitului pe venit pe anul 2010 au fost puse la dispozi�ia inspec�iei fiscale 
în timpul controlului. 

De asemenea, contestatoarea sustine c� în timpul inspec�iei fiscale a comunicat 
organelor de control c� a constatat c� sunt gre�eli de operare în Registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i, care nu corespundea cu Situa�ia detaliat� a impozitului pe venit. 

Astfel, inspectorii fiscali au stabilit veniturile �i cheltuielile în baza totalurilor din 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, din care au sc�zut veniturile neimpozabile �i 
cheltuielile nedeductibile, conform pct. 52 din „O.M.FP. nr.1050/2004”, f�r� a �ine 
seama de cheltuielile deductibile înregistrate în alte Jurnale �i pentru, care existau 
documente justificative.  

Contestatoarea consemneaz� c� într-adev�r, pct 52 din „Ordinul nr.1050/2004” 
precizeaz� modul de calcul al venitului net impozabil, pe baza încas�rilor �i pl��ilor 
înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, îns� aceste prevederi trebuie aplicate 
�inând seama �i de celelalte puncte din Ordinul 1040/2004 �i de prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, referitoare la veniturile impozabile �i cheltuielile 
deductibile sau nedeductibile. Astfel, sus�ine c� dac�, dintr-o eroare, o factur� emis� �i 
încasat� nu ar fi fost înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, fapt constatat cu 
ocazia controlului, valoarea ei trebuia ad�ugat� la valoarea veniturilor impozabile, 
calculat� conform pct.52 din Ordinul 1040/2004, la fel trebuia procedat �i în cazul 
constat�rii unor cheltuieli deductibile pentru care exist� documente justificative.  

Contestatoarea, consider� c� inspec�ia fiscal� trebuia s� �in� seama de aceste 
gre�eli de înregistrare în contabilitate �i de documentele justificative prezentate �i s� 
stabileasc� corect baza de impunere, diferentele datorate în plus sau în minus dup� 
caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la momentul începerii 
inspec�iei fiscale, conform prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, art.94 alin.(3) lit.e). 
          Fa�� de cele prezentate, contestatoarea sus�ine c�, venitul net impozabil corect 
este cel din Situa�ia detaliat� a impozitului, prezentat� în anexa nr.2 în sum� de X lei, 
iar impozitul de 16% aferent acestui venit a fost de X lei. Fa�� de impozitul pe venit 
declarat pe anul 2010, rezult� o diferen��, declarat� în plus de X lei. 
          În concluzie, contestatoarea sustine c� obliga�iile de plat� suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014, în valoare de X lei, 
reprezentând diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2010, în sum� de X lei 
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�i obliga�ii fiscale accesorii de plat� pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar în 
sum� de X lei, nu sunt justificate. 

Pentru anul 2011, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a constatat c� 
veniturile brute realizate conform Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i sunt în suma de 
X lei la care se adaug� suma de X lei venituri neînregistrate în Registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i, în total X lei. 

Totodata, contestatoarea arat� c� veniturile realizate conform Situa�iei de calcul 
a impozitului pe venit (anexa nr.11) sunt în sum� de X lei, iar diferenta de X lei (X lei -X 
lei) se compune din: 

- diferen�e de curs valutar înregistrate gre�it în Registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i, în sum� de X lei; 

- ridicare numerar cu cardul, înregistrat� gre�it în Registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i în data de 19.12.2011, în sum� de X lei; 

Contestatatoarea, men�ioneaz� c�, fa�� de anul precedent, 2010, când 
inspectorii fiscali au sc�zut din venitul brut aportul în numerar �i diferen�ele de curs 
valutar, în anul 2011 nu au mai f�cut acest lucru. 

Referitor la suma de X lei, stabilit� de inspec�ia fiscal� ca reprezentând venituri 
neînregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, f�cand trimitere chiar la Registrul 
jurnal de încas�ri si pl��i pe anul 2011 (în care se afirm� c� nu sunt înregistrate), 
contestatoarea sus�ine c�,  aceast� sum� nu a putut fi identificat�. 

În ceea ce prive�te cheltuielile, contestatoarea arat� c�, inspec�ia fiscal� a 
constatat c� s-au declarat cheltuieli mai mici decât cele înregistrate în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i, în sum� de X lei. De asemenea, s-au constatat cheltuieli 
nedeductibile fiscal în sum� de X lei, compuse din: 

- X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
sub form� de pl��i card, considerate de inspec�ia fiscal�, pe baza extraselor de cont, ca 
fiind pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i economici din �ar� �i str�in�tate, pentru care 
contribuabilul nu prezint� nici un document justificativ; 

- X lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit; 
- X lei reprezentând achizi�ie laptop în data de 23.12.2011. 
Fa�� de aceste constat�ri ale inspec�iei fiscale, contestatoarea  precizeaz�: 

- suma de X lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit pe anul 2011 nu a 
fost înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i �i nici pe cheltuieli deductibile sau 
nedeductibile, fapt pentru care nu trebuia sc�zut� din valoarea pl��ilor înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i; 
 - suma de X lei nu a fost înregistrat� pe cheltuieli, fiind înregistrat� ca achizi�ie de 
imobiliz�ri. 

Contestatoarea sustine c�, a�a cum se poate vedea din Situa�ia detaliat� a 
impozitului pe anul 2011 (anexa nr. 11) valoarea cheltuielilor nedeductibile înregistrate 
(X lei) este mai mare decât valoarea cheltuielilor nedeductibile constatate de inspec�ia 
fiscal� (X lei). 

Din aceea�i situa�ie, contestatoarea observ� c�, în categoria cheltuielilor 
deductibile este înregistrat� suma de X lei reprezentând cheltuieli de deplasare 
efectuate în anul 2011. Contestatoarea, precizeaz� c�, a�a cum a ar�tat anterior, în 
argumentele prezentate la constat�rile inspec�iei fiscale pentru anul 2010, din cauza 
insuficien�ei cunoa�terii func�ion�rii programului informatic de contabilitate X, aceste 
cheltuieli le-a înregistrat în meniul DECONTURI-VALUT� pentru deplas�rile în Fran�a 
(anexa nr 12), ele nefiind  preluate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

Totodata, contestatoarea sus�ine c� documentele justificative pentru aceste 
cheltuieli (ordinele de deplasare semnate �i �tampilate de beneficiari) au fost 
prezentate inspec�iei fiscale în timpul controlului (anexele nr.13-18), ace�tia 
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considerand aceste cheltuieli de deplasare ca nefiind efectuate în cadrul activit��ilor 
desf��urate în scopul realiz�rii veniturilor, întrucât nu au în�eles natura activit��ii 
desf��urate de PFA �i nici necesitatea �i realitatea acestor deplas�ri.  

Contestatoarea precizeaz� c� argumentele care dovedesc necesitatea �i 
realitatea acestor deplas�ri au mai fost prezentate în pagina 4 a contesta�iei, la 
constat�rile inspec�iei fiscale pentru anul 2010, iar pentru detalierea serviciilor prestate 
�i a activit��ii desf��urate în timpul deplas�rilor, a întocmit fi�e de activitate pentru 
fiecare ordin de deplasare (anexele 13-18). 

Fa�� de cele prezentate mai sus, contestatoarea sus�ine c�, în conformitate cu  
Situa�ia de calcul a impozitului pe anul 2011, rezult� urm�toarea situa�ie: 
- veniturile brute realizate în anul 2011 =  X lei; 
- cheltuielile deductibile pe 2011 =  X lei; 
- cheltuielile nedeductibile = X lei; 
- venitul net impozabil = X lei; 
- impozitul pe venit = X lei. 
- fa�� de impozitul pe venit declarat pe anul 2011 în sum� de X lei, rezult� o diferen�� 
declarat� în minus în sum� de X lei. 

La aceast� diferen�� de impozit de plat�, contestatoarea arat� c� a calculat 
urm�toarele accesorii: 
- dobânzi de întârziere: X lei x X zile x 0,04% pe zi = X lei;  
- penalit��i de întârziere: X lei x 15% = X lei. 

Astfel, fa�� de obliga�iile suplimentare de plat� pe anul 2011, stabilite de 
inspec�ia fiscal�, contestatoarea sustine c� exist� urm�toarele diferen�e: 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011 stabilit� de inspec�ia fiscal� = 
X lei; 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011, stabilit� prin Situa�ia de calcul 
a PFA X  = X lei 
- diferen�a de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011 contestat� = X lei. 
- dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei;  
- dobânzi de întârziere calculate de PFA  =  X lei; 
- diferen�� de dobânzi de întârziere contestat� = X Iei, 
- penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei;  
- penalit��i de întârziere calculate de PFA X = X lei;  
- diferen�� de penalit��i de întârziere contestat� = X Iei. 

  Pentru anul 2012, contestatoarea arat� c� organele de inspec�ia fiscal� au 
constatat c� veniturile brute înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i sunt în 
sum� de X lei din care se scade suma de X lei, reprezentând ridicare numerar �i suma 
de X lei reprezentând diferen�e de curs valutar, înregistrate în Registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i, veniturile realizate fiind în sum� de X lei. 

Fa�� de aceste constat�ri contestatoarea prezint� urm�toarele obiec�iuni: 
-ridic�rile de numerar au fost în sum� de X lei �i nu de X lei; 
-diferen�ele de curs valutar înregistrate la încas�ri au fost de X lei �i nu de X lei. 

Astfel, contestatoarea sustine c�, sc�zând din veniturile brute înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, în sum� de X lei, ridic�rile de numerar (X lei ) �i 
diferen�ele reale de curs valutar (X Iei), rezult� c� veniturile brute realizate pe anul 
2012 sunt în sum� de X lei, care corespunde cu valoarea veniturilor brute impozabile 
din Situa�ia detaliat� a impozitului pe anul 2012 (anexa nr.19). 

În ceea ce prive�te cheltuielile, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a 
constatat c� în Registrul Jurnal de încas�ri �i pl��i au fost înregistrate cheltuieli 
nedeductibile în sum� de X lei, din care: 
- X lei cheltuieli înregistrate sub form� de pl��i card; 
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-   X lei cheltuieli cu achizi�ia  unor bunuri de uz personal; 
-   X lei reprezentând ridic�ri de numerar, 
-   X lei reprezentând plata de impozit pe venit. 

Contestatoarea precizeaz� c� aceste cheltuieli sunt într-adev�r nedeductibile �i 
au fost înregistrate ca atare în contabilitatea P.F.A. X; ele sunt cuprinse în suma de X 
lei, care reprezint� totalul cheltuielilor nedeductibile înregistrate pe anul 2012, a�a cum 
se poate observa din Situa�ia detaliat� a impozitului pe  anul 2012 (anexa nr.19).  

Deasemenea, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal� a constatat c� totalul 
cheltuielilor deductibile pe anul 2012 este de X lei, iar din Situa�ia detaliat� a impozitului 
pe anul 2012, rezult� c�, cheltuielile deductibile sunt în suma de X lei, din care 
cheltuieli de deplasare de X lei (neluate în calcul de inspec�ia fiscal�) �i alte cheltuieli X 
lei. 

Din aceea�i situa�ie, contestatoarea arat� c� se observ� c�, în categoria  
cheltuielilor deductibile este înregistrat� suma de X lei, reprezentând cheltuieli de 
deplasare efectuate în anul 2012. Contestatoarea, precizeaz� c�, a�a cum a ar�tat 
anterior, în argumentele prezentate la constat�rile inspec�iei fiscale pentru anul 2010 �i 
2011, din cauza insuficien�ei cunoa�terii func�ionarii programului informatic de 
contabilitate X, aceste cheltuieli le-a înregistrat în meniul DECONTURI-LEI pentru 
deplas�rile în �ar� �i DECONTURI-VALUT� pentru deplas�rile în Fran�a (anexele 20 �i 
21), ele nefiind preluate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.    

Totodata, contestatoarea sus�ine c� documentele justificative pentru aceste 
cheltuieli (ordinele de deplasare semnate �i �tampilate de beneficiari) au fost 
prezentate inspec�iei fiscale (anexele nr. 22-31), ace�tia considerând aceste cheltuieli 
de deplasare ca nefiind efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
veniturilor, întrucât nu au în�eles natura activit��ii desf��urate de ea ca PFA �i nici 
necesitatea �i realitatea acestor deplas�ri.  

Contestatoarea precizeaz� c�, argumentele care dovedesc necesitatea �i 
realitatea acestor deplas�ri au mai fost prezentate în pagina 4 a contesta�iei, la 
constat�rile inspec�iei fiscale pentru anul 2010, iar pentru detalierea serviciilor prestate 
�i a activit��ii desf��urate în timpul deplas�rilor în �ar� �i în str�inatate a întocmit fi�e de 
activitate pentru fiecare ordin de deplasare (anexele 22-31). 

Fa�� de cele prezentate, contestatoarea sus�ine c� în conformitate cu  Situa�ia 
de calcul a impozitului pe anul 2012, rezult� urm�toarea situa�ie: 
-   veniturile brute realizate în anul 2012 = X lei; 
-   cheltuielile deductibile pe anul 2012 = X lei; 
-   venitul net impozabil = X Iei; 
-   impozitul pe venit  = X lei; 
-  fa�� de impozitul pe venit declarat pe anul 2012 în sum� de X lei, rezult� o diferen�� 
declarat� în minus în sum� de X lei. 

La aceast� diferen�� de impozit de plat�, contestatoarea arat� c� a calculat 
urm�toarele accesorii: 
- dobânzi de întârziere: X lei x X zile x 0,04% pe zi = X lei; 
- penalit��i de întârziere: X lei x 15% = X lei. 

Astfel, fa�� de obliga�iile suplimentare de plat� pe anul 2012, stabilite de 
inspec�ia  fiscal�, contestatoarea sus�ine c� exist� urm�toarele diferen�e: 
-  diferen�� de impozit pe venitul net anual, stabilit� de inspec�ia fiscal� = X lei; 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, stabilit� prin Situa�ia de calcul a PFA  X =  X 
lei. 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2012 contestat� = X lei. 
- dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei: 
- dobânzi de întârziere calculate de PFA X = X lei; 



 
      

 
 

 9 
������������

- diferen�a de dobânzi de întârziere contestat� = X lei, 
- penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscal�=  X lei; 
- penalit��i de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
- diferen�� de penalit��i de întârziere contestat� = X lei. 

În ceea ce prive�te contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate, datorat� pe anul 
2012, contestatoarea arat� c� inspec�ia fiscal�  a constatat o diferen�� suplimentar� de 
plat� de X lei, pentru care s-au calculat dobânzi de întârziere în sum� de X lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

Deoarece, venitul net impozabil realizat în anul 2012 a fost de X lei, iar cel 
declarat a fost de X lei, contestatoarea sus�ine c� valoarea contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorat� în plus este: X lei - X lei = X lei x 5,5% = X lei. 

La aceast� contribu�ie contestatoarea sus�ine c� accesoriile sunt:  
- dobânzi de întârziere = X lei x X zile x 0,04% pe zi = X lei  
- penalit��i de întârziere = X lei x 15 % = X lei. 

Fa�� de contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate pe anul 2012, stabilit� de 
inspec�ia fiscal�, contestatoarea sus�ine c� exist� urm�toarele diferen�e: 
-   diferen�� de CASS, stabilit� de inspec�ia fiscal� =  X lei; 
-   diferen�� de CASS, stabilit� de PFA X = X lei. 
- diferen�a de contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate pe anul 2012                       
contestat� =   X lei. 
-   dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei; 
-   dobânzi de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
-   diferen�� de dobânzi de întârziere contestat� = X lei. 
-   penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei; 
-   penalit��i de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
-   diferen�� de penalit��i de întârziere contestat� = X lei. 
 

În sus�inerea contesta�iei contestatoarea  mai face urm�toarele preciz�ri: 
În data de 25.02.2014, contestatoarea precizeaz� c� a fost chemat� la sediul 

organelor fiscale unde i s-a solicitat s� dea o Not� explicativ� (Anexa nr.4 la Raportul 
de inspec�ie fiscal�), dup� care i s-a comunicat c� va fi sanc�ionat� cu amend� 
contraven�ional� de X lei, pentru necompletarea  lunar� �i neînregistrare la organul 
fiscal a Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i, sanc�iune pe care nu a contestat-o. 

În ceea ce prive�te rezultatele controlului, contestatoarea sus�ine c�  i s-a spus 
c� exist� ni�te diferen�e, f�r� a i se comunica suma acestora �i a i se prezenta 
Raportul de inspec�ie preliminar. 

Totodata, sus�ine c� i s-a cerut s� dea o declara�ie pe un formular în care i s-a 
spus s� scrie c� nu are obiec�iuni �i puncte de vedere diferite fa�� de Raportul de 
inspec�ie fiscal� �i s� men�ioneze c� i s-au restituit toate registrele �i documentele 
puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�, fiindu-i explicat c� a�a prev�d normele 
legale privind controlul fiscal. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� dup� primirea Raportului de inspec�ie fiscal�, în 
data de 18.03.2014, a apelat la serviciile unui expert contabil, cu ajutorul c�ruia a 
formulat prezenta contesta�ie. 

În drept, contestatoarea î�i fundamenteaz� contesta�ia pe prevederile art.48 
alin.(5) lit.c) din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art.44 lit.c) din O.M.F.P. nr.1040/2004 actualizat, art.94 alin.(2) lit.a), alin.(3) 
lit.e), art.213 alin.(4) din OG.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În sus�inerea cauzei, contestatoarea anexeaz� urm�toarele:  
-  copia adresei nr.X/18.03.2014; 
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-  copia Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014; 
- copia Dispozi�iei nr.X/25.02.2014 privind m�surile stabilite de organele  de inspec�ie 
fiscal�,  
- copia Deciziei de impunere nr. X/25.02.2014;  
- copia Deciziei de impunere nr. X/25.02.2014; 
- copia Deciziei de impunere nr. X/25.02.2014; 
- anexele nr. 1- 31 ( 58 de file ). 
 

II. Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
efectuat la X P.F.A., inspec�ia fiscal� general� în ceea ce prive�te impozitul pe venit 
pentru perioada 13.08.2010 - 31.12.2012, respectiv contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012. 

Constat�rile inspec�iei au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/25.02.2014, iar în baza acestora a fost emis�: 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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 pe 
anul 2010, pentru suma total� de X lei reprezentând: 
- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus. 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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 pe 
anul 2011, pentru suma total� de X lei reprezentând: 
- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus , 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus. 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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 pe 
anul 2012, pentru suma total� de X lei reprezentând: 
- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus , 
- X lei  -   penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  contribu�ia social� de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente contribu�iei sociale de 
               s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�,  
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente contribu�iei sociale de 
               s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, contribuabilul nu este înregistrat 
ca �i platitor de taxa pe valoarea adaugat�, precum �i faptul c� în perioada  13.08.2010 
– 31.12.2012  nu a avut personal angajat. 
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Activitatea principal� a P.F.A X:  Activit��i de inginerie �i consultan�� tehnic� 
legate de acestea (7112). 
 

În ceea ce prive�te impozitul pe venit din activit��i independente, organele de 
inspec�ie fiscal� au avut în vedere urm�toarele aspecte: 

- verificarea realit��ii declara�iilor în corela�ie cu datele din eviden�a contabil� în 
partid� simpl�, declara�iile speciale sau orice alte documente justificative existente în 
eviden�a contribuabilului, precum �i cu alte declara�ii depuse în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

- verificarea modului de eviden�iere a veniturilor, precum �i înregistrarea tuturor 
veniturilor aferente activitatii desf��urate; 

- verificarea documentelor cu regim special, pretip�rite �i a celor cu care au fost 
achizi�ionate; 

- verificarea modului de înregistrare a cheltuielilor aferente ob�inerii veniturilor 
precum �i tratamentul fiscal al acestora; 

- verificarea evolu�iei patrimoniului afacerii �i modului de eviden�iere în cheltuieli, 
respectiv în venituri a oricaror intrari sau ie�iri de bunuri. 
Anul 2010 
Pentru anul 2010, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� :  

Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate de X P.F.A, înregistrat� la AFP 
Re�i�a sub nr. X din 13.05.2011, pe anul 2010, rezult� urm�toarea situa�ie financiar 
contabil�: 
Venit brut                                         X lei ; 
Cheltuieli deductibile                        X lei ; 
Venit net                                           X lei ; 
Impozit pe venit                                X lei. 
 

Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din  Romania 
de persoanele fizice nr.X emis� în data de 26.05.2011 de c�tre AFP Re�i�a, pe anul 
2010, rezult�  urm�toarea situa�ie financiar contabi�: 
X P.F.A.  
Venit net                                                                                           X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                 X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                 X lei ;    
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                         X lei ; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în plus                X  lei. 
 

Potrivit Registrului Jurnal de încas�ri �i pl��i, pentru  anul 2010 (Anexa nr.1), 
rezult� urm�toarea situa�ie financiar contabil�: 
X P.F.A. 
Venit brut                                         X lei ; 
Cheltuieli deductibile                       X lei ; 
Venit net                                          X lei ; 
Impozit pe venit                               X lei. 
 

Urmare verificarii efectuate pentru anul 2010, organele de inspec�ie fiscal� au  
constatat urm�toarele aspecte : 
a)  În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 1 ) în suma de X lei ( X lei – X lei ). 
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-  contribuabilul a înregistrat în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr.1) un venit 
brut mai mare decât venitul brut realizat în sum� de X lei (X lei - X lei ), ca urmare a 
înregistr�rii eronate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr.1) a sumei de X lei, 
reprezentand aport în numerar, respectiv a sumei de X lei reprezentând diferen�a de 
curs valutar. 

Având în vedere cele aratate mai sus, a rezultat c�, contribuabilul a realizat în 
fapt un venit brut mai mic fa�� de venitul brut declarat în sum� de X  lei (X lei – X lei). 
b)  În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 
mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i (Anexa nr. 1) în 
sum� de X lei.  

Totodata, pentru anul 2010 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 1 ) în sum� de X lei, dup� cum urmeaz� :  
-   X lei reprezentand cheltuieli înregistrate în  Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
(Anexa nr.1), sub forma de pl��i card, deplas�ri �i decont deplasare. Conform 
extraselor de cont puse la dispozi�ie de c�tre contribuabil aceste pl��i costituie în fapt, 
pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i economici din �ar� �i str�in�tate, pentru care 
contribuabilul nu prezinta nici un document justificativ la data efectu�rii inspec�iei 
fiscale.  
-  X lei reprezentand cheltuiala înregistrat� în Registrul Jurnal de încas�ri �i pl��i în 
baza unei facturi care nu îndepline�te calitatea de document justificativ, respectiv 
aceasta nu a fost emis� pe X P.F.A., C.I.F. : X . 
-    X lei reprezentand cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 
 

Având în vedere cele de mai sus, organele de inspectie fiscala au constatat o 
diferen�� de venit net impozabil în suma de X lei, �inând cont de urm�toarele elemente : 
X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a cheltuieli 
declarate în plus fa�� de cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i –  X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mic fa�� de cel declarat. 
 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 44 alin.(1), art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(4) lit. a), alin.(7) lit. c) din 
Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
prev�d: 
“Art.44 Perioada impozabil� 
      (1) Perioada impozabil� este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 
 
Art.48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilitã�ii în partid� simplã. 
     (1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�ã între venitul brut 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
       (2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea  
activit��ii; 
 […]  
       (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
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       (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. 
[…] 
       (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
[…] 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat 
în str�in�tate; ” 
 
  Deasemenea, au fost înc�lcate �i prevederile pct. 13, 14, 15, 43 lit. a), 48 lit. a), 
51 �i 52 din Ordinul nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele 
fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 

„13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
            14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente 
principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
- denumirea documentului; 
- numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de efectuarea 
opera�iunii; 
- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în documente 
justificative. 
       15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare. 
[…] 
       43. 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; 
[…] 
      48. Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
[…] 
      Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la începerea 
unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
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        51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va 
înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-
1-1/b). 
        52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 
 

Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2010 în urma verific�rii la X P.F.A. este 
urm�toarea: 
Venit brut                                         X lei ; ( X lei –    X lei )  
Cheltuieli deductibile                       X lei ; ( X lei –    X lei ) 
Venit net                                          X lei ;   
Impozit pe venit                               X lei . 
 

Astfel, pentru anul 2010 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de 
venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat.  

Pentru aceast� diferen�� s-a stabilit un impozit în plus în sum� de X lei (X lei 
impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat), pentru care 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere.  
Diferen�a       Nr. zile      Cota  Dobânzi/Major�ri               Perioada pentru care se calculeaz� 
Debit   X lei x   X zile  x    0,04 %/zi =     X lei                ( 16.05.2011 – 25.02.2014 ) 

 
Dobânzile/Major�rile de întârziere în sum� de X lei au fost calculate conform 

art.120 alin.(2) din OG.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Debit  X lei  x 15 % = X lei (penalit��i de întârziere).Penalit��ile în sum� de X lei, au fost 
calculate conform art.120^1 din O.G. nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Total dobânzi/major�ri �i penalitati de întârziere:  X lei. 
 
Anul 2011 
Pentru anul 2011, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� :  

Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate de X P.F.A, înregistrat� la AFP 
Re�i�a sub nr.X din 17.05.2012, pe anul 2011 rezult� urmatoarea situa�ie financiar- 
contabil�: 
Venit brut                                        X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ;  
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 

Conform Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate din  România 
de persoanele fizice, nr.înregistrare X emis� în data de 17.05.2012 de catre AFP 
Re�i�a, pe anul 2011 rezult� urm�toarea situa�ie financiar contabil� : 
X P.F.A. 
Venit net                                                                                             X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                   X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                   X lei ;  
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                          X  lei ; 
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Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în plus                    X lei. 
 

Potrivit Registrului Jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 2) rezult�  urm�toarea 
situa�ie financiar contabil�, pentru  anul 2011 : 
X P.F.A. 
Venit brut                                        X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ;  
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 

Urmare verificarii efectuate pentru anul 2011, organele de inspec�ie fiscal� au  
constatat urmatoarele aspecte : 
a)  În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri  �i pl��i (Anexa nr. 2) în sum� de X lei (X lei – X lei ). 
-  contribuabilul a realizat un venit brut mai mare decât cel  înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 2) în sum� de X lei (X lei – X lei ). 

Având în vedere cele ar�tate a  rezultat c�, contribuabilul a realizat în fapt un 
venit brut mai mare fa�� de venitul brut declarat în sum� de X lei ( X lei + X lei).  
b)  în ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 
mai mici decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 2 ) în 
sum� de X lei ( X lei – X lei ). 
 Totodat�, pentru anul 2011 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 2 ), în sum� de X lei, dup� cum urmeaz� :  
-    X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în  Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
(Anexa nr.2), sub forma de pl��i card. Conform extraselor de cont puse la dispozi�ie de 
c�tre contribuabil aceste pl��i costituie în fapt, pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i 
economici din �ar� �i str�in�tate, pentru care contribuabilul nu prezint� nici un 
document justificativ la data efectu�rii inspec�iei fiscale.  
-   X  lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 
- X lei reprezentând cheltuiala cu achizi�ia unui laptop în data de 23.12.2011, 
înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i integral, f�r� a se face amortizarea 
acestuia, respectiv acesta nu a fost înregistrat în Registrul inventar, conform 
prevederilor legale. 
      
  Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat o 
diferen�� de venit net impozabil în sum� de X lei, �inând cont de urmatoarele elemente : 
X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal – X lei diferen�a de cheltuieli 
declarate mai mici decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i + X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat. 
 Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 44 alin.(1), art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), 
lit.i) din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care prev�d: 
“Art.44 Perioada impozabilã 
      (1) Perioada impozabil� este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 
 
Art.48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl�. 
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(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�ã între venitul 
brut �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor 
din contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
       (2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea  
activit��ii; 
 […]  
       (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în naturã f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
       (4) Conditiile 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. 
[…] 
       (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
[…] 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat 
în str�in�tate;” 
[…] 
i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a drepturilor amortizabile 
din Registrul-inventar; ” 
     

Deasemenea, au fost înc�lcate �i prevederile pct. 13, 14, 15, 43 lit. a), 48 lit. a), 
49, 51 �i 52 din Ordinul nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele 
fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 

„13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
            14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente 
principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
- denumirea documentului; 
- numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care participã la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de efectuarea 
opera�iunii; 
- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în documente 
justificative. 
       15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeazã toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare. 
[…] 
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       43. 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; 
[…] 
      48. Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
[…] 
      Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la începerea 
unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
     49. […]  Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în 
conformitate cu reglement�rile din titlul II din Codul fiscal. 

Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile 
înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a). 
    51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va 
înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-
1-1/b). 
        52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 
 

Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2011, în urma verific�rii la X P.F.A. este 
urmatoarea: 
 
Venit brut                                       X lei ;  ( X  lei + X lei ) 
Cheltuieli deductibile                     X lei ;   ( X lei –  X lei ) 
Venit net                                        X lei ; 
Impozit pe venit                             X lei . 
 

Astfel, pentru anul 2011 a rezultat o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� 
de cel declarat.  

Pentru aceast� diferen�� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în 
plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net 
declarat), pentru care au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere. 
Diferen�a       Nr. zile      Cota       Dobânzi/Major�ri               Perioada pentru care se calculeaz� 
Debit  X lei x  X zile x 0,04 %/zi =  X lei                            ( 26.05.2012 – 25.02.2014 ) 

 
Dobânzile/major�rile de întârziere în sum� de X lei au fost calculate conform 

art.120 alin.(2) din O.G.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Debit  X lei  x 15 % =  X lei (penalit��i de întârziere). Penalit��i  în sum� de X lei au fost 
calculate conform art.120^1 din O.G. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Total dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere:  X lei. 
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Anul 2012 
Pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� :  

Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate de X P.F.A., înregistrat� la AFP 
Re�i�a sub nr. X din 17.05.2013, pe anul 2012 rezult� urmatoarea situa�ie financiar 
contabil�: 
Venit brut                                       X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ; 
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 

Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din  România 
de persoanele fizice, nr. X emis� în data de 12.06.2013 de c�tre AFP Re�i�a, pe anul 
2012 rezult� urm�toarea situa�ie financiar contabil� : 
X P.F.A. 
Venit net                                                                                              X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                    X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                    X lei ;   
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                            X lei ; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în minus                X lei . 
 

Potrivit Registrului Jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 3), rezult� urm�toarea 
situa�ie financiar contabil� pentru  anul 2012 : 
X P.F.A. 
Venit brut                                        X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ; 
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 
 

Urmare verific�rii efectuate pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au  
constatat urm�toarele aspecte : 
a) În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 3) în sum� de X lei ( X lei – X lei ). 
-  contribuabilul a înregistrat în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i ( Anexa nr. 3 ), un 
venit brut mai mare decat venitul brut realizat în sum� de X lei ( X lei – X lei ), ca 
urmare a înregistr�rii în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i a sumei de X lei, 
reprezentând ridicari în numerar, respectiv a sumei de X lei reprezentând diferen�a de 
curs valutar. 

Având în vedere cele de mai sus, a rezultat c�, contribuabilul a realizat în fapt 
un venit brut mai mare fa�� de venitul brut declarat în sum� de X lei ( X lei – X lei).  
b)  În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 
mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 3 ) în 
sum� de X lei ( X lei –X lei ). 

Totodat�, pentru anul 2012 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 3 ) în sum� de X lei, dup� cum urmeaz�:  
-   X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr.3), sub forma de pl��i card. Conform extraselor de cont puse la dispozi�ie de c�tre 
contribuabil aceste pl��i constituie în fapt, pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i economici 
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din �ar� �i str�in�tate, pentru care contribuabilul nu prezint� nici un document 
justificativ la data efectuarii inspec�iei fiscale.  
-  X lei reprezentand cheltuieli pentru uzul personal al contribuabilului ( televizor, 
ma�ina de sp�lat vase).  
-   X lei sume înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i la coloana pl��i prin 
banc� reprezentând ridicari numerar. 
-     X lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 
 

Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat o  
diferen�� de venit net impozabil în sum� de  X lei, �inând cont de urm�toarele elemente 
: X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a de cheltuieli 
declarate mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i + X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat. 
  Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 44 alin.(1), art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), 
lit.c) din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care prev�d: 
“Art.44 Perioada impozabil� 
      (1) Perioada impozabil� este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 
 
Art.48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i independente, 
determinat pe baza contabilit��ii în partidã simpl�. 
      (1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul 
brut �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor 
din contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
       (2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea  
activit��ii; 
 […]  
       (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
       (4) Conditiile 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. 
[…] 
     (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 
[…] 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat 
în str�in�tate;” 
 

Deasemenea, au fost înc�lcate �i prevederile pct. 13, 14, 15, 43 lit. a), 48 lit. a), 
51 �i 52 din Ordinul nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele 
fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 

„13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
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contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
            14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente 
principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
- denumirea documentului; 
- numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de efectuarea 
opera�iunii; 
- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în documente 
justificative. 
       15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeazã toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare. 
[…] 
       43. 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; 
[…] 
      48. Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
[…] 
      Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la începerea 
unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
[…] 
    51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va 
înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-
1-1/b). 
       52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 
 

Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2012, în urma verific�rii la X P.F.A. este 
urm�toarea: 
Venit brut                                       X lei ; ( X lei +  X lei ) 
Cheltuieli deductibile                      X lei ; ( X lei -  X lei ) 
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
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Astfel, pentru anul 2012 a rezultat o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� 

de cel declarat.  
Pentru aceast� diferen�� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în 

plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net 
declarat), pentru care au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere. 
Diferen�a       Nr. zile      Cota       Dobânzi/Major�ri               Perioada pentru care se calculeaz� 
Debit  X lei x X zile x 0,04%/zi =  X lei                             ( 26.05.2013 – 25.02.2014 ) 

 
Dobânzile/major�rile de întârziere în sum� de X lei au fost calculate conform 

art.120 alin.(2) din OG.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
Debit  X lei  x 15 % =  X lei (penalit��i de întârziere). Penalit��ile în sum� de X lei au 
fost calculate conform art.120^1 din O.G. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Total dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere:  X lei. 
 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� pentru diferen�a de venit net 
în sum� de X lei stabilit� suplimentar în urma inspec�iei fiscale efectuat� pentru anul 
2012, contribuabilul datoreaz� contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X 
lei ( X lei x 5,5 % ), pentru care au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 296 ^21, art.296^22 din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
„Contribuabili 
 ART.296^21 
    (1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii �i 
la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor 
juridice interna�ionale la care România este parte, dup� caz: 
a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
b) membrii întreprinderii familiale; 
c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 
economice; 
d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate intelectual�, la care 
impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din eviden�a contabil� în partid� 
simpl�; 
Baza de calcul 
ART. 296^22  
    (2) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 
bugetului Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru persoanele 
prev�zute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este diferen�a dintre totalul veniturilor încasate 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribu�ii sociale, sau valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, 
raportat� la cele 12 luni ale anului, �i nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� 
minim brut pe �ar�, dac� acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� 
contribu�ia.’’ 

Modul de calcul al dobânzilor/major�rilor �i penalit��ilor de întârziere : 
Diferen�a       Nr. zile      Cota       Dobânzi/Major�ri               Perioada pentru care se calculeaz� 
Debit  X lei x X zile x 0,04 %/zi = X lei                            ( 26.05.2013 – 25.02.2014 ) 

 
Dobânzile/major�rile de întârziere în sum� de X lei au fost calculate conform 

art.120 alin.(2) din OG.nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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Debit  X lei  x 15 % = X lei (penalit��i de întârziere). Penalit��ile în sum� de X lei au fost 
calculate conform art.120^1 din O.G.nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Total dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere:  X lei. 
   

Referitor la pl��ile efectuate prin banc�, conform extraselor de cont existente, 
înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, sub form� de : ’’pl��i 
card, deplas�ri �i deconturi de deplasare’’ pentru care acesta nu a prezentat 
documente justificative la data efectuarii inspectiei fiscale, a�a cum s-a aratat în 
cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� faptul 
ca prin Nota explicativ� din data de 25.02.2014, dat� de c�tre domnul X în calitate de 
reprezentant legal la X P.F.A., acesta confirm� faptul c�, aceste pl��i efectuate prin 
banc� au fost f�cute la : ’’benzin�rii, supermarketuri �i alte societ��i din �ar� �i 
str�in�tate’’, declarând c� nu a pastrat documentele pentru acestea, ’’�tiind c� nu sunt 
cheltuieli deductibile’’. 

De asemenea,organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� la data efectuarii 
controlului, contribuabilul, pentru serviciile prestate pentru X Fran�a a prezentat doar o 
’’conven�ie’’  ( Anexa nr. 5 ), editat� în limba francez�, f�r� traducere legalizat�,  �i nu a 
prezentat contracte, situa�ii de lucr�ri, devize, precum �i orice alte documente din care 
s� reias� natura servicilor prestate, respectiv locul prest�rii acestora, iar în ceea ce 
prive�te  serviciile prestate pentru X Fran�a, nu a prezentat nici un document, motiv 
pentru care organele de inspectie fiscala au întocmit ’’Dispozitia privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ia fiscal� nr. X din 25.02.2014.’’   
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

În baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014 organele 
de inspec�ie  au emis trei de decizii impunere �i anume: 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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, pe 
anul 2010, 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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, pe 
anul 2011, 

- Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile 
sociale stabilite 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, pe 
anul 2012. 

Perioada supus� inspec�iei fiscale în ceea ce prive�te impozitul pe venit a fost 
13.08.2010 - 31.12.2012, iar în ceea ce prive�te contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate perioada 01.01.2012 - 31.12.2012. 

 
1. Referitor la diferen�a suplimentar� de impozit pe venit în sum� de X lei �i 

a accesoriilor aferente în sum� de X lei stabilite prin Decizia de impunere 
nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale stabilite 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, pe anul 2010,  
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cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod corect �i legal organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste sume, în condi�iile în care argumentele �i 
documentele aduse de contestatoare în sus�inerea cauzei nu sunt de natur� s� 
modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a suplimentar� de impozit pe venit net 
anual în plus în sum� de X lei �i accesoriile aferente acestuia  în sum� de X lei (X lei 
dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de întârziere).   

Potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014,  
organele de inspec�ie fiscal�, urmare a verific�rilor efectuate pentru anul 2010 la X 
P.F.A, au  constatat urm�toarele: 

 
Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate pe anul 2010, înregistrat� la 

AFP Re�i�a sub nr. X din 13.05.2011, a rezultat urm�toarea situa�ie financiar contabil�: 
Venit brut                                         X lei ; 
Cheltuieli deductibile                       X lei ; 
Venit net                                          X lei ; 
Impozit pe venit                               X lei. 
 

Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din  România 
de persoanele fizice nr. X emis� în data de 26.05.2011 de c�tre AFP Re�i�a, pe anul 
2010, a rezultat  urm�toarea situa�ie financiar contabi�: 
Venit net                                                                                           X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                 X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                 X lei ;    
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                         X lei ; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în plus                X lei. 
 

Potrivit Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i pentru anul 2010, a rezultat 
urm�toarea situa�ie financiar contabil�: 
Venit brut                                         X lei ; 
Cheltuieli deductibile                       X lei ; 
Venit net                                          X lei ; 
Impozit pe venit                               X lei. 
 

Pentru anul 2010, organele de inspec�ie fiscal� au constatat urmatoarele 
aspecte : 
a)  În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 1 ) în suma de X lei ( X lei – X lei ). 
-  contribuabilul a înregistrat în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr.1) un venit 
brut mai mare decat venitul brut realizat în sum� de X lei (X lei - X lei ), ca urmare a 
înregistr�rii eronate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr.1) a sumei de X lei, 
reprezentand aport în numerar, respectiv a sumei de X lei reprezentând diferen�a de 
curs valutar. 

Având în vedere cele ar�tate mai sus, a rezultat c�, contribuabilul a realizat în 
fapt un venit brut mai mic fa�� de venitul brut declarat în sum� de X  lei ( X lei – X lei). 
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b)  În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 

mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i (Anexa nr. 1) în 
sum� de X lei.  

Totodat�, pentru anul 2010 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 1 ) în sum� de X lei, dup� cum urmeaz� :  
-   X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în  Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
(Anexa nr.1), sub forma de pl��i card, deplas�ri �i decont deplasare. Conform 
extraselor de cont puse la dispozi�ie de catre contribuabil aceste pl��i constituie în fapt, 
pl��i efectuate c�tre diver�i agenti economici din �ar� �i str�in�tate, pentru care 
contribuabilul nu prezint� nici un document justificativ la data efectu�rii inspec�iei 
fiscale.  
-  X lei reprezentând cheltuiala înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i în baza 
unei facturi care nu îndepline�te calitatea de document justificativ, respectiv aceasta nu 
a fost emis� pe X P.F.A., C.I.F. : X.  
-    X lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 

 
Având în vedere cele de mai sus, organele de inspectie fiscal� au constatat o 

diferen�� de venit net impozabil în suma de X lei, �inând cont de urmatoarele elemente : 
X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a de cheltuieli 
declarate în plus fa�� de cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i – X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mic fa�� de cel declarat. 

 
Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2010, în urma verificarii la X P.F.A. este 

urm�toarea: 
Venit brut                                        X lei ;  ( X lei –    X lei )  
Cheltuieli deductibile                      X  lei ;  ( X lei –   X lei ) 
Venit net                                         X  lei ;   
Impozit pe venit                              X  lei . 
 

Astfel, pentru anul 2010 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de 
venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat.  

Pentru aceast� diferen�� s-a stabilit un impozit în plus în sum� de X lei (X lei 
impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat), pentru care 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere în 
sum� total� de X lei, �i anume: dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei (X lei x 
X zile  x  0,04 % /zi ) pentru perioada  16.05.2011 – 25.02.2014  precum �i  penalit��i 
de întârziere în sum� de X lei (X lei  x 15 %).   

 
Prin contesta�ie, contestatoarea sus�ine c� obliga�iile de plat� suplimentar 

stabilite prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014, pe anul 2010 nu sunt justificate, pe 
considerentul c� venitul net impozabil corect este cel din Situa�ia detaliat� a impozitului 
an 2010 (anexa 1), pe care o ata�eaz� la contesta�ia formulat�. 

Contestatoarea sustine c�, potrivit Situa�iei detaliate a impozitului pe anul 2010 
(anexa nr.1), editat� cu ajutorul programului de contabililale în partid� simpl� X, venitul 
impozabil realizat în anul 2010 a fost de X lei, cheltuielile deductibile de X lei, iar 
cheltuielile nedeductibile de X lei. Venitul net impozabil a fost de X lei, iar impozitul de 
16% aferent acestui venit a fost de X lei, �i cum impozitul pe venit declarat pe anul 
2010 a fost de X lei, rezult� o diferen�� declarat� în plus de X lei.  
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), 
alin.(4) lit. a), lit. b), alin.(7) lit. c), alin.(8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d: 

„Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i 
independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
(2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
(...) 
 (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
(…) 
(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; 
(…) 
 (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
(…) 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat 
în str�in�tate; 
(…) 
(8) Contribuabilii care ob�in venituri din activit��i independente sunt obliga�i s� 
organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl�, cu respectarea reglement�rilor 
în vigoare privind eviden�a contabil�, �i s� completeze Registrul-jurnal de încas�ri �i 
pl��i, Registrul-inventar �i alte documente contabile prev�zute de legisla�ia în materie. 
(…) 

coroborate cu prevederile pct. 36 �i pct. 37 din Normele metodologice date în 
aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

“36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani �i în natur�, cum sunt: venituri 
din vânzarea de produse �i de m�rfuri, venituri din prestarea de servicii �i executarea 
de lucr�ri, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii �i orice 
alte venituri ob�inute din exercitarea activit��ii, precum �i veniturile din dobânzile primite 
de la b�nci pentru disponibilit��ile b�ne�ti aferente afacerii, din alte activit��i adiacente 
�i altele asemenea. În venitul brut se includ �i veniturile încasate ulterior încet�rii 
activit��ii independente, pe baza facturilor emise �i neîncasate pân� la încetarea 
activit��ii.(…) 
Nu constituie venit brut urm�toarele: 

- aporturile f�cute la începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia;  
 (…) 

   37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de 
contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal. 
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    Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

    a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au 

fost pl�tite.” 
 
 Deasemenea, O.M.F.P. nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipuleaz� urm�toarele: 

“B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-contabile 
     13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în 
partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
    14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente principale, 
prev�zute în structura formularelor aprobate: 
    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 
efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în 
documente justificative. 
    15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare.” 
“F. Norme privind eviden�ierea cheltuielilor 
43. 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; (…)” 
“G. Calculul venitului net 
48. Venitul brut cuprinde: 
    a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; (…) 
        Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
    - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
    (…) 
     51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va 
înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-
1-1/b). 
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     52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 

Potrivit prevederilor art.63 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“ Art. 63 For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�ele contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� acte doveditoare 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. “ 

 
Referitor la conducerea eviden�ei contabile �i întocmirea declara�iilor, art. 80 

alin.(5) �i art.82 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�:   
“Art.80 

(5) Contribuabilii sunt obliga�i s� eviden�ieze veniturile realizate �i cheltuielile 
efectuate din activit��ile desf��urate, prin întocmirea registrelor sau a oric�ror alte 
documente prev�zute de lege.” 
“Art.82 

(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind corect, 
complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei 
sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre contribuabil sau de c�tre 
împuternicit.” 

La titlul VII “Inspec�ia fiscal�” Cap.I “Sfera inspec�iei fiscale” art. 94 alin.(2) �i 
alin.(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede:  
    “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de 
inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din eviden�a 
contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii legali 
ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
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    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; (…) “ 

 
În cauza analizat� se re�ine c�, pentru anul 2010 organele de inspec�ie fiscal� 

au stabilit o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat (X lei cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a de cheltuieli declarate în plus 
fa�� de cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i – X lei diferen�a de venit 
brut realizat mai mic fa�� de cel declarat).  

Pentru diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în plus în sum� de X lei (X lei impozit pe venitul 
net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat). 

 
Se re�ine c�, în sus�inerea cauzei, contestatoarea a depus “Situa�ia detaliat� a 

impozitului pe anul 2010 (anexa nr.1)”, „Fi�a opera�iunilor pentru cheltuieli 
nedeductibile (anexa nr.2)”, deconturi (anexa nr.3), Conven�ia încheiat� între X P.F.A. 
�i X Fran�a, ordine de deplasare, fi�e de activitate �i dispozi�ii de plat� c�tre caserie, 
documente asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� s-au pronun�at prin referatul cu 
propuneri de solu�ionare a contesta�iei. 

 
Referitor la argumentele invocate de contestatoare în sus�inerea contesta�iei:  

În ceea ce prive�te conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� 
Contestatoarea sus�ine faptul c� diferen�ele între veniturile �i cheltuielile 

declarate prin Declara�ia 200 �i veniturile �i cheltuielile înregistrate în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i au ap�rut întrucât pentru perioada verificat� (2010-2012) eviden�a 
contabil� s-a �inut întâi manual, dup� care eviden�a contabil� s-a ref�cut prin utilizarea 
programului informatic de contabilitate în partid� simpl� elaborat de S.C. X SA, iar între 
rezultatele celor dou� eviden�e a constatat diferen�e, dar nu a mai depus declara�ii 
rectificative, deorece a început inspec�ia fiscal�. 

Referitor la acest argument re�inem preciz�rile aduse de organele de inspec�ie 
fiscal� în referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei �i anume: „ ... nu poate fi 
vorba de eviden�� contabil� �inut� manual, în condi�iile în care aceasta nu a întocmit 
Registrul Jurnal de încas�ri �i pla�i în format pe hartie, fapt pentru care a fost �i 
sanc�ionat� de organele de inspec�ie fiscal� cu amend� contraven�ional�.” 
 Mai mult de atât, acestea precizeaz� �i faptul c� „ exist� diferen�e între situa�iile 
fiscale editate în format electronic prezentate în timpul inspec�iei fiscale �i situa�iile 
fiscale editate în format electronic ulterior inspec�iei fiscale, fapt ce demonstreaz� c� 
eviden�a contabil� a fost modificat� dup� terminarea inspec�iei fiscale.” 

Astfel, la dosarul cauzei organele de inspec�ie fiscal� au anexat ’’Situa�ia impozit 
2011 (anexa nr. 1) care a fost prezentat� de contestatoare în timpul controlului.  

De asemenea, la dosarul contesta�iei se afl�  Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i 
pe 2011 ( anexa nr.1 la raportul de inspec�ie fiscal�), aceasta având înscris « verificat 
azi 25.02.2014 », semnat de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, fiind certificat sub 
semn�tur� �i �tampilat �i de c�tre contestatoare.  
În ceea ce prive�te veniturile  realizate pentru anul 2010,  

Contestatoarea sus�ine c� diferen�a de X lei, dintre veniturile declarate (X lei) �i 
cele realizate (X lei) nu se datoreaz� înregistr�rii la venituri a aportului în numerar de X 
lei �i nici a diferen�elor de curs valutar, a�a cum se afirm� în raportul de inspec�ie 
fiscal�, ci includerii din gre�eal�, în valoarea veniturilor brute din Declara�ia 200 pe anul 
2010, a valorii a dou� facturi emise la finele anului 2010 �i care au fost încasate prin 
banc� la începutul anului 2011. 
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De�i, face acest� afirma�ie contestatoarea nu precizeaz� care sunt în fapt cele 
dou� facturi la care face trimitere. 

Se re�in îns�, preciz�rile organele de inspec�ie fiscal�, �i anume c� veniturile 
aferente anului 2010 au fost stabilite conform sumelor încasate prin banc� în baza 
extraselor de cont puse la dispozi�ia acestora de c�tre contestatoare. 

De altfel, a�a cum rezult� din raportul de inspec�ie fiscal�, contestatoarea a 
realizat în fapt un venit brut mai mic fa�� de venitul brut declarat, în sum� de  X  lei (X 
lei – X lei), de care organele de inspec�ie fiscal� au �inut cont la calculul venitului 
impozabil pe anul 2010. 

Suma de X lei (X lei – X lei) a rezultat ca urmare a faptului c�, contestatoarea a 
declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal de încas�ri  �i 
pl��i ( Anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie fiscal�), iar suma de X lei ( X lei – X lei) a 
rezultat datorit� faptului c�, în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr.1 la raportul 
de inspec�ie fiscal�) contestatoarea a înregistrat un venit brut mai mare decât venitul 
brut realizat, ca urmare a înregistr�rii eronate a sumei de X lei reprezentând aport în 
numerar, respectiv a sumei de X lei reprezentand diferen�a de curs valutar.  

Prin urmare, afirma�ia contestatoarei nu poate fi re�inut� în sus�inerea cauzei.  
În ceea ce prive�te cheltuielile realizate pe anul 2010,  

Contestatoarea sus�ine c� atât factura în sum� de X lei care nu a fost emis� pe 
PFA, ci pe o persoana fizic� cât �i impozitul pe venit în sum� de X au fost înregistrate 
în contabilitatea X P.F.A.  ca �i cheltuieli nedeductibile, a�a cum se poate vedea din 
Fi�a opera�iunilor pentru cheltuieli nedeductibile (anexa nr.2) �i din Situa�ia detaliat� a 
impozitului pe anul 2010 (anexa nr.1). 

Raportat la aceast� afirma�ie, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au luat în 
calculul cheltuielile realizate de contestatoare pe anul 2010 a�a cum au fost ele 
înregistrate în contabilitatea în partid� simpl�, stabilind diferen�e suplimentare de 
cheltuieli nedeductibile fiscal în ceea prive�te impozitul pe venit pentru anul în discu�ie. 

Din analiza documentelor aduse de contestatoare în sus�inerea cauzei, 
respectiv Fi�a opera�iunilor pentru cheltuieli nedeductibile (anexa nr.2) �i Situa�ia 
detaliat� a impozitului pe anul 2010 (anexa nr.1) comparativ cu Registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i pe 2010  (Anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie fiscal�), respectiv  
Situa�ia impozit 2010 (Anexa nr.1) - care în fapt a �i fost  prezentat� organelor de 
inspec�ie fiscal� în timpul controlului, rezult� contrariul celor sus�inute de contestatoare.  

Atât suma de X lei ( nr.doc. X/20.09.2010), cât �i impozitul pe venit în sum� de X 
lei (X lei nr.doc. X/20.09.2010  + X lei  nr.doc. X/21.12.2010) se afl� înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i pe 2010 (Anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie 
fiscal�), certificat sub semn�tur� �i �tampilat de c�tre contestatoare, semnat �i de 
organele de inspec�ie fiscal� care au înscris « verificat azi 25.02.2014 ».  

De asemenea, Situa�ia detaliat� a impozitului pe anul 2010 (anexa nr.1) adus� 
de contestatoare în sus�inerea cauzei prezint� date diferite comparativ cu Situa�ia 
impozit 2010 (Anexa nr.1) anexat� de organele de inspec�ie fiscal� la dosarul 
contesta�iei �i care a fost prezentat� în timpul controlului, aceste diferen�e contatându-
se îndeosebi în ceea ce prive�te cuantumul cheltuielilor nedeductibile. 

De altfel, fa�� de aceast� sus�inere a contestatoarei, organele de inspec�ie 
fiscal� precizeaza c� este eronat�, în condi�iile în care atât „Fi�a opera�iunilor pentru 
cheltuieli nedeductibile (anexa nr.2)” cât �i Situa�ia detaliat� a impozitului pe anul 2010 
(anexa nr.1)” sunt întocmite de contribuabil dup� terminarea inspec�iei fiscale. 

Prin urmare, sus�inerea contestatoarei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei.  
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Referitor la sus�inerea contestatoarei c�, din suma de X lei reprezentând  
cheltuieli înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, doar suma de X lei 
reprezint� cheltuieli nedeductibile, iar diferen�a de X lei reprezint� ridicari de numerar �i 
pl��i cu cardul, care nu au fost înregistrate  pe cheltuieli deductibile sau nedeductibile, 
ele fiind înregistrate ca decont�ri, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei 
întrucât a�a cum este consemnat în raportul de inspec�ie fiscal� �i cum rezult� din 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (anexa nr.1 la raportul de inspec�ie fiscal�), 
contestatoarea a înregistrat pe cheltuieli “sub forma de pla�i card, deplas�ri si decont 
deplasare” suma de X lei. 

Mai mult de atât, referitor la aceste pla�i efectuate prin banc�, conform extraselor 
de cont �i înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2010, 
sub forma de “pl��i card, deplas�ri �i decont deplasare”, pentru care nu au fost 
prezentate documente justificative la data efectu�rii controlului, se re�ine din cuprinsul 
raportului de inspec�ie fiscal� c�, prin nota explicativ� din data de 25.02.2014, dat� de 
c�tre domnul X în calitate de reprezentant legal la X P.F.A., acesta confirm� faptul c� 
aceste pl��i efectuate prin banc� au fost la ’’ benzinarii, supermarket-uri �i alte 
societ��i din �ar� �i str�in�tate ’’, declarând c� nu a p�strat documentele pentru 
acestea, ’’ �tiind c� nu sunt cheltuieli deductibile’’. 

 
În ceea ce prive�te suma de X lei reprezentând cheltuieli de deplasare aferente 

anului 2010, neincluse pe cheltuieli de c�tre contestatoare, respectiv neînregistrate  
în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2010, se re�in urm�toarele:  

Contestatoarea consider� c� aceste cheltuieli de deplasare sunt deductibile la 
calculul venitului impozabil pentru anul 2010, chiar �i în condi�iile în care nu au fost 
înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i, acestea fiind preluate în meniul 
Deconturi-lei pentru deplas�rile în �ar� �i Deconturi-valut� pentru deplas�rile în Fran�a, 
întrucât au fost efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii 
veniturilor.       

În sus�inere, contestatoarea anexeaz�, situa�ii deconturi 2010 (anexa nr. 3, 4), 
ordine de deplasare nr.X, X, X, X, X  înso�ite fiecare din ele de dispozi�ii de plat� - nr.X, 
X, X, X, X �i de fi�e de activitate nr. X, X, X, X, X  (anexa 5, 6, 7,8, 9, ) �i Conven�ia 
încheiat� între X P.F.A. �i X Franta, tradus� în limba româm�, de traduc�tor autorizat ( 
anexa nr.10).  

Cum a mai fost men�ionat, asupra documentelor depuse de contestatoare 
organele de inspec�ie fiscal� s-au pronun�at prin referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei. 

A�a cum rezult� din Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (anexa nr.1 la raportul de 
inspec�ie fiscal�), contestatoarea nu a înregistrat aceste cheltuieli de deplasare. 
 În primul rând, prima condi�ie pe care trebuia s� o îndeplineasc� contribuabilul 
pentru ca aceste cheltuieli de deplasare s� fie luate în calcul la stabilirea venitului 
impozabil pe anul 2010, era s� le înregistreze în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

Potrivit prevederilor legale enun�ate, orice sum� pl�tit� sau încasat� se 
înregistreaz�  în mod obligatoriu în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

De asemenea, eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la 
stabilirea baze impozitare.  

Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere cheltuielile realizate 
de contestatoare pe anul 2010 a�a cum au fost ele înregistrate în contabilitatea în 
partid� simpl�.  

Venitul net anual din activit��i independente se determin� ca diferen�� între 
venitul brut �i cheltuielile deductibile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, pe baza 



 
      

 
 

 31 
������������

datelor din contabilitatea în partid� simpl�, ori în cazul de fa��, suma în discu�ie nu a 
fost înregistrat� în contabilitatea în partid� simpl� ca �i cheltuili de deplasare. 

Sustinerea contestatoarei c� nu cunoa�te func�ionarea propriului program 
informatic de contabilitate X, nu poate fi re�inut� în sus�inerea cauzei, aceasta nu se 
poate prevala de propria sa gre�eal�. 
 În al doilea rând, pentru ca aceste cheltuieli de deplasare sa fie considerate 
deductibile la calculul venitului impozabil este ca acestea s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, justificate prin documente, potrivit 
prevederilor art. 48 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal. 

 Simpla anexare la dosarul contesta�iei a unor ordine de deplasare pentru 
deplas�ri în �ar� �i str�in�tate, înso�ite fiecare din ele de dispozi�ii de plat� �i de fi�e de 
activitate întocmite de c�tre contestatoare, nu este suficient� pentru a justifica c� sunt  
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului �i pot fi 
considerate deductibile la calcului venitului impozabil, în condi�iile în care acestea nu 
sunt înso�ite de alte documente justificative, respectiv: contracte, situa�ii de lucr�ri, 
procese verbale de punere în func�iune, etc..,  din care s� rezulte natura serviciilor 
prestate, locul prest�rii acestora, perioada în care au fost prestate. 

 
Contrar sus�inerii contestatoarei referitoare la faptul c� pentru toate serviciile 

prestate c�tre X �i X Fran�a  �i ceilal�i clien�i s-au întocmit facturi, „în care s-au 
specificat serviciile prestate”, se re�ine c� apare înscris doar „Presta�ii servicii de 
inginerie luna…” – exemplific�m cu fact.nr.X/14.08.2010 emis� de X PFA c�tre X 
(anexa nr.15 la dosarul cauzei – pag.52). 

 
Referitor la Conven�ia încheiat� între X P.F.A. �i X Fran�a, încheiat� la data de 

15.08.2010, anexat� la contesta�ia formulat�, se re�ine c� aceasta este o conven�ie de 
munc� care stabile�te cadrul general al colaborarii între cele dou� entit��i, f�r� a 
preciza concret ce servicii vor fi prestate, locul prest�rii acestora, perioada în care vor fi 
prestate, drepturile �i obliga�iile p�r�ilor, etc.,   elemente specifice unui contract �i nu a 
unei conven�ii.  

 
Raportat la argumentele �i documentele depuse de contestatoare la contesta�ia 

formulat�, se re�in �i preciz�rile organelor de inspec�ie fiscale formulate în referatul cu 
propuneri de solu�ionare a contesta�iei,  �i anume:  

« În ceea ce prive�te fi�ele de activitate �i dispozi�iile de plat� c�tre caserie 
preciz�m c� acestea au fost întocmite de contestator ulterior inspec�iei fiscale … »  �i 
nu pot fi luate în considerare de organele de inspec�ie fiscal�. 

În subsidiar, se re�in �i urm�toarele aprecieri aduse de organele de inspec�ie 
fiscale, pentru cauza în discu�ie:   

« … analizând documentele depuse de contestatoare la dosarul cauzei, 
respectiv ordinele de deplasare �i fi�ele de activitate anex� la acestea, în compara�ie 
cu datele privind pl��ile efectuate de contestator prin banc�, înscrise în extrasele de 
cont puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�  în timpul controlului, apar anumite 
discordan�e: 
 Astfel, în Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 09.09.2010-23.09.2010 d-nul X se afl� 
în loca�ia X din Fran�a. Din extrasul de cont nr.X/16.09.2010 (anexa nr.4 la prezentul 
referat) rezult� c� s-a facut o plat� din contul PFA X în localitatea X din Macedonia în 
data de 12.09.2010, din extrasul de cont nr.X/17.09.2010 (anexa nr.5 la prezentul 
referat) rezult� c� s-a f�cut o plat� din contul PFA X în localitatea X din Grecia în data 
de 13.09.2010, din extrasul de cont nr.X/21.09.2010 (anexa nr.6 la prezentul referat.) 
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rezult� c� s-a f�cut o plat� din contul PFA X în localitatea X din Grecia în data de 
15.09.2010 �i o interogare de sold în data de 20.09.2010 la un ATM din localitatea X. 
 În Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 11.11.2010-20.11.2010 d-nul X se afla 
în loca�ia X din Fran�a. Din extrasul de cont nr.X/17.11.2010 (anexa nr.7 la prezentul 
referat) rezult� c� s-a facut o plat� din contul P.F.A. X în localitatea X în data de 
16.11.2010. » 

Astfel, nu poate fi re�inut� sus�inerea contestatoarei c� aceste cheltuieli sunt 
efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, justificate prin 
documente.. 

 
Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia inspectorii fiscali au afirmat în 

timpul controlului c� nu pot considera aceste cheltuieli de deplasare ca fiind efectuate 
în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii veniturilor, întrucât nu în�eleg 
natura activit��ii desf��urate de aceasta ca P.F.A. �i nici necesitatea �i realitatea 
acestor deplas�ri, facând trimitere la cele consemnate în raportul de inspectie fiscal� la 
capitolul V „Alte constat�ri”, organelor de inpec�ie fiscal� prin referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei, precizeaz�: 

 „ ... aceasta se afl� într-o eroare profund�, întrucât întocmirea „Dispozitiei 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014”, prin care i 
s-a cerut contestatoarei s� prezinte contracte, situa�ii de lucr�ri, devize precum �i orice 
alte documente din care s� reias� natura serviciilor prestate, respectiv locul prest�rii 
acestora, pentru serviciile prestate pentru X �i X Fran�a, a fost de a stabili dac� 
contestatoarea era obligat� s� se înregistreze în „Registrul operatorilor intracomunitari”, 
conform prevederilor legale. 
 Organele de inspec�ie fiscal�, au în�eles foarte bine activitatea desf��urat� de 
PFA X, ceea nu pot în�elege organele de inspec�ie fiscal�, în lipsa unor documente 
justificative (contracte, situa�ii de lucrari, procese verbale de punere în func�iune, etc.), 
care este natura serviciilor prestate c�tre diver�i clien�i din �ar� �i str�in�tate, respectiv 
locul prest�rii acestora, perioada în care au fost prestate pentru X Fran�a, pentru a se 
putea stabili necesitatea �i oportunitatea deplas�rilor în �ar� �i str�in�tate, precum �i 
numarul de zile necesare prentru prestarea serviciilor.” 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, se deduce c� prin contesta�ie se încearc� 

s� se ob�in� diminuarea venitului net anual impozabil �i implicit a impozitului pe venit  
stabilit în plus de organele de inspec�ie fiscal�, prin solicitarea unor cheltuieli 
suplimentare, respectiv cheltuieli de deplasare în sum� de X lei, cu ocazia formul�rii 
contesta�iei, aceste cheltuieli nefiind înregistrate în eviden�a contabil� în partid� simpl� 
a contestatoarei, în cauz� nepunându-se problema înregistr�rii unor gre�eli de 
înregistrare în contabilitate, constatate de contestatoare. 

 
Prin urmare, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat în conformitate 

cu prevederile legale la stabilirea stabilirea venitului net impozabil pentru anul 2010, pe 
baza înregistr�rilor din eviden�a contabil� în partid� simpl� ale contestatoarei;  
argumentele �i documentele aduse în sus�inere de aceasta nu sunt de natur� s� 
modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În concluzie, având în vedere cele ar�tate mai sus, se re�ine c� organele de 

inspec�ie fiscal� în mod corect �i legal au stabilit pentru anul 2010 în sarcina 
contestatoarei diferen�a de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat, pentru care 
au stabilit un impozit pe venit în plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul net 
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realizat – X lei impozit pe venitul net declarat), motiv pentru care se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia privind acest cap�t de cerere.  

 
Referitor suma total� de X lei reprezentând accesorii de plat� aferente 

impozitului pe venit  anual stabilit suplimentar în plus, din care: dobânzi/major�ri 
de întârziere în sum� de X lei �i  penalit��i de întârziere în sum� de X lei, stabilite prin 
Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
anul 2010, se re�ine c� stabilirea acestora reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul reprezentând impozit pe 
venit  anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei, aceasta datoreaz� �i suma de 
X lei (X lei + X lei) cu titlu de dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere, reprezentând 
m�sur� accesorie în raport cu debitul stabilit suplimentar, conform principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul”, fapt pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
 

2. Referitor la Decizia de impunere nr.X25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 
contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, par�ial contestat�, pentru diferen�a suplimentar� de impozit pe 
venit în sum� de X lei  �i accesoriile aferente în sum� de X lei,  

cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod corect �i legal organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste sume, în condi�iile în care, pe de o parte, din 
eroare organele de inspec�ie fiscal� au considerat suma de X lei  reprezentand 
cheltuiela cu plata impozitului pe venit pe anul 2011, ca o cheltuial� nedeductibila 
la calculul venitului impozabil pe anul 2011, aceasta nefiind înregistrat� în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i pentru anul 2011, iar pe de alt� parte, celelalte 
argumentele �i documentele aduse de contestatoare în sus�inerea cauzei nu sunt 
de natur� s� modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/25.02.2014 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a suplimentar� de impozit 
pe venit net anual în plus în sum� de X lei �i accesoriile aferente acestuia  în sum� de 
X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de  întârziere) .   

Potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014,  
organele de inspec�ie fiscal�, urmare a verific�rilor efectuate pentru anul 2011 la X 
P.F.A, au  constatat urmatoarele: 

Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate pe anul 2011, înregistrat� la 
AFP Re�i�a sub nr.X din 17.05.2012 a rezultat urmatoarea situa�ie financiar- contabil�: 
Venit brut                                        X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ;  
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
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Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din  România 
de persoanele fizice, nr. X emis� în data de 17.05.2012 de c�tre AFP Re�i�a, pe anul 
2011 a rezultat urm�toarea situa�ie financiar contabil� : 
Venit net                                                                                             X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                   X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                   X lei ;  
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                           X lei ; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în plus                  X lei. 
 

Potrivit Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 2) a rezultat  urmatoarea 
situa�ie financiar contabil�, pentru  anul 2011 : 
Venit brut                                        X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ;  
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 

Pentru anul 2011, organele de inspec�ie fiscal� au constatat urmatoarele 
aspecte : 
a)  În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri  �i pl��i (Anexa nr. 2) în sum� de X lei ( X lei – X lei ). 
-  contribuabilul a realizat un venit brut mai mare decât cel  înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 2) în sum� de X lei ( X lei – X lei ). 

Având în vedere cele aratate a  rezultat c�, contribuabilul a realizat în fapt un 
venit brut mai mare fa�� de venitul brut declarat în sum� de X lei (X lei + X lei).  
b)  în ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 
mai mici decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 2 ) în 
sum� de X lei ( X lei – X lei ). 
 Totodat�, pentru anul 2011 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 2 ), în sum� de X lei, dup� cum urmeaz� :  
-    X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în  Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i 
(Anexa nr.2), sub forma de pl��i card. Conform extraselor de cont puse la dispozi�ie de 
c�tre contribuabil aceste pl��i costituie în fapt, pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i 
economici din �ar� �i str�in�tate, pentru care contribuabilul nu prezint� nici un 
document justificativ la data efectu�rii inspec�iei fiscale.  
-     X  lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 
-  X lei reprezentând cheltuiala cu achizi�ia unui laptop în data de 23.12.2011, 
înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i integral, f�r� a se face amortizarea 
acestuia, respectiv acesta nu a fost înregistrat în Registrul inventar, conform 
prevederilor legale. 
       Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat o 
diferen�a de venit net impozabil în sum� de X lei, �inând cont de urmatoarele elemente : 
X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal – X lei diferen�a cheltuieli 
declarate mai mici decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i + X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat. 

Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2011, în urma verific�rii la X P.F.A. este 
urm�toarea: 
Venit brut                                        X lei ;  ( X lei + X lei ) 
Cheltuieli deductibile                      X lei ;   (X lei –  X lei ) 
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Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 

Astfel, pentru anul 2011 a rezultat o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� 
de cel declarat.  

Pentru aceast� diferen�� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în 
plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net 
declarat), pentru care au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de X lei, din care: dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei (X lei x X zile x 
0,04 %) pentru perioada 26.05.2012 – 25.02.2014  �i penalit��i de întârziere în sum� 
de X lei (X lei  x 15 %).  

 
Prin contesta�ie, contestatoarea sus�ine c� fa�� de obliga�iile suplimentare 

stabilite de inspec�ie fiscal� exist� urm�toarele diferen�e:  
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011 stabilit� de inspec�ia fiscal� = 
X lei; 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011, stabilit� prin Situa�ia de calcul 
a PFA X = X lei 
- diferen�a de impozit pe venitul net anual, pe anul 2011 contestat� = X lei. 
- dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei;  
- dobânzi de întârziere calculate de PFA X =  X lei; 
- diferen�� de dobânzi de întârziere contestat� = X Iei, 
- penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei;  
- penalit��i de întârziere calculate de PFA X =  X lei;  
- diferen�� de penalit��i de întârziere contestat� =  X Iei. 

Contestatoarea prezint� la contesta�ia formulat� Situa�ia detaliat� a impozitului 
pe anul 2011 (anexa nr.11) sus�inând c� potrivit acesteia rezult� o alt� situa�ie de 
calcul a impozitului pe venit decât ceea stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�, �i 
anume: 
- veniturile brute realizate în anul 2011 =  X lei; 
- cheltuielile deductibile pe 2011 =  X lei; 
- cheltuielile nedeductibile = X lei; 
- venitul net impozabil = X lei; 
- impozitul pe venit = X lei. 
- fa�� de impozitul pe venit declarat pe anul 2011 în sum� de X lei, rezult� o diferen�� 
declarat� în minus în sum� de X lei, la care a calculate dobânzi de întârziere în sum� 
de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

  
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), 

alin.(4) lit. a), lit. b), alin.(7) lit. c), alin.(8) din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care preved: 

„Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i 
independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
(2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
(...) 
 (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
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a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
(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; 
(…) 
 (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
(…) 
i) cheltuielile de achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i a drepturilor amortizabile 
din Registrul-inventar;  
(8) Contribuabilii care ob�in venituri din activit��i independente sunt obliga�i s� 
organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl�, cu respectarea reglement�rilor 
în vigoare privind eviden�a contabil�, �i s� completeze Registrul-jurnal de încas�ri �i 
pl��i, Registrul-inventar �i alte documente contabile prev�zute de legisla�ia în materie. 
(…)” 

coroborate cu prevederile pct. 36 �i pct. 37 din Normele metodologice date în 
aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

“36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani �i în natur�, cum sunt: venituri 
din vânzarea de produse �i de m�rfuri, venituri din prestarea de servicii �i executarea 
de lucr�ri, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii �i orice 
alte venituri ob�inute din exercitarea activit��ii, precum �i veniturile din dobânzile primite 
de la b�nci pentru disponibilit��ile b�ne�ti aferente afacerii, din alte activit��i adiacente 
�i altele asemenea. În venitul brut se includ �i veniturile încasate ulterior încet�rii 
activit��ii independente, pe baza facturilor emise �i neîncasate pân� la încetarea 
activit��ii.(…) 
Nu constituie venit brut urm�toarele: 

- aporturile f�cute la începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
 (…) 
   37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în 

scopul realiz�rii de venituri, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de 
contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal. 

    Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

    a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au 

fost pl�tite.” 
 
 Deasemenea, O.M.F.P. nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipuleaz� urm�toarele: 

“B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-contabile 
     13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în 
partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
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    14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente principale, 
prev�zute în structura formularelor aprobate: 
    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 
efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în 
documente justificative. 
    15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare.” 
“F. Norme privind eviden�ierea cheltuielilor 
43. 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; (…)” 
“G. Calculul venitului net 
48. Venitul brut cuprinde: 
    a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; (…) 
        Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
    - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
    (…) 
  49. […]  Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în 
conformitate cu reglement�rile din titlul II din Codul fiscal. 

Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile 
înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a). 
 51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va înregistra 
în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-1-1/b). 
     52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 

 
Potrivit prevederilor art.63 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“ Art. 63 For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�ele contabile 
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Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� acte doveditoare 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. “ 

 
Referitor la conducerea eviden�ei contabile �i întocmirea declara�iilor, art. 80 

alin.(5) �i art.82 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�:   
“Art.80 

(5) Contribuabilii sunt obliga�i s� eviden�ieze veniturile realizate �i cheltuielile 
efectuate din activit��ile desf��urate, prin întocmirea registrelor sau a oric�ror alte 
documente prev�zute de lege.” 
“Art.82 

(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind corect, 
complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei 
sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre contribuabil sau de c�tre 
împuternicit.” 

 
La titlul VII “Inspec�ia fiscal�” Cap.I “Sfera inspec�iei fiscale” art. 94 alin.(2) �i 

alin.(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede:  
    “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de 
inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din eviden�a 
contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii legali 
ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; (…) “ 

 
În cauza analizat� se re�ine c�, pentru anul 2011 organele de inspec�ie fiscal� 

au stabilit o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat (X lei cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal – X lei diferen�a de cheltuieli declarate mai mici 
decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i + X lei diferen�a de venit 
brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat). 

Pentru diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat. organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul 
net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat). 
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Se re�ine c�, în sus�inerea cauzei contestatoarea a depus Situa�ia detaliat� a 

impozitului pe anul 2011 (anexa nr.11), ordine de deplasare, fi�e de activitate �i 
dispozi�ii de plat� c�tre caserie, documente asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� 
s-au pronun�at. 
 �i în cauza în discu�ie, de subliniat este faptul c� organele de inspec�ie fiscal�, 
prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei au f�cut urm�toarea precizare:   

« … între ‘’Situa�ia detailat� a impozitului pe anul 2011’’ (anexa nr.11 la 
contesta�ie) întocmit� de contestatoare ulterior inspec�ei fiscale  �i ’’Situa�ia impozit 
2011’’ (anexa nr. 2 la prezentul referat) prezentat� organelor de inspec�ie fiscal� în 
timpul controlului, exist� diferen�e semnificative în ceea ce priveste cuantumul 
cheltuielior deductibile �i nedeductibile luate în calculul venitului impozabil. » 
 În acela�i context, re�inem �i aprecierea organelor de inspec�ie fiscal� privind  
faptul c� „exist� diferen�e între situa�iile fiscale editate în format electronic prezentate în 
timpul inspec�iei fiscale �i situa�iile fiscale editate în format electronic ulterior inspec�iei 
fiscale, fapt ce demonstreaz� c� eviden�a contabil� a fost modificat� dup� terminarea 
inspec�iei fiscale.” 

La dosarul cauzei organele de inspec�ie fiscal� au anexat ’’Situa�ia impozit 2011 
(anexa nr. 2) care a fost prezentat� de contestatoare în timpul controlului. De 
asemenea, la dosarul contesta�iei se afl�  Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i pe 2011 
(anexa nr.2 la raportul de inspec�ie fiscal�), aceasta având înscris « verificat azi 
25.02.2014 », semnat de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, acesta fiind certificat sub 
semn�tur� �i �tampilat �i de c�tre contestatoare.  

 
Referitor la argumentele invocate de contestatoare în sus�inerea contesta�iei:  

În ceea ce prive�te veniturile realizate pentru anul 2011,  
Sus�inerea contestatoarei referitoare la faptul c� suma de X lei stabilit� de 

organele de inspec�ie fiscal� ca reprezentând venituri neînregistrate în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i pe anul 2011, nu a putut fi identificat�, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât,  a�a cum rezult� din raportul de inspectie 
fiscal�, suma  de X lei constatat�, reprezint� în fapt diferen�a între veniturile realizate 
efectiv de contestatoare (X lei) �i venitul înregistrat de aceasta în Registrul jurnal de 
încas�ri �i pl��i pentru anul 2011 (X lei ). 
În ceea ce prive�te cheltuielile nedeductibile constatate de organele de inspec�ie 
fiscal� pentru anul 2011,  

Contestatoarea sus�ine c� suma de X lei reprezentând cheltuieli cu plata 
impozitului pe venit pe anul 2011, nu a fost înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i întocmit pentru anul 2011 nici pe cheltuieli deductibile sau nedeductibile, fapt 
pentru care nu trebuia scazut� din valoarea pl��ilor. 
 Din analiza Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2011(anexa 
nr.2 la raportul de inspec�ie fiscal�) existent� la dosarul contesta�iei, rezult� c�, într -
adev�r aceast� sum� nu figureaz� ca fiind înregistrat� în acesta.   
 Referitor la acest aspect, prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� urm�toarele:  « de�i plata impozitului pe 
venit nu constituie o cheltuial� deductibil� la calculul venitului impozabil, preciz�m c� 
dintr-o eroare organele de inspec�ie fiscal� au considerat suma de X lei  reprezentând 
cheltuiela cu plata impozitului pe venit pe anul 2011, ca o cheltuial� nedeductibil� la 
calculul venitului impozabil pe anul 2011, aceasta nefiind înregistrat� de contestatoare 
în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2011 ». 
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Referitor la suma de X lei reprezentând achizi�ie laptop, care potrivit sus�inerilor 
contestatoarei nu a fost înregistrat� pe cheltuieli, fiind înregistrat� ca o achizi�ie de 
imobilizari, se re�ine c� aceast� sus�inere este eronat� în condi�iile în care suma în 
discu�ie a fost înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (anexa 2) întocmit 
pentru anul 2011 ca o plat� în numerar (nr. document X/23.12.2011) �i cuprins� în 
totalul cheltuielilor deductibile. 
           De precizat este faptul c�, aceast� cheltuial� în mod legal a fost considerat� 
nedeductibil� de organele de inspec�ie fiscal� la calculul venitului impozabil, în 
condi�iile în care contestatoarea a înregistrat integral pe cheltuieli aceast� achizi�ie de 
mijloc fix, f�r� a calcula amortizarea acestuia �i f�r� al înregistra în Registrul inventar. 

 
De subliniat este �i faptul c�, Situa�ia detaliat� a impozitului pe anul 2011 (anexa 

nr.11) adus� de contestatoare în sus�inerea cauzei prezint� date diferite comparativ cu 
Situa�ia impozit 2011 (Anexa nr.2) anexat� de organele de inspec�ie fiscal� la dosarul 
contesta�iei, care a fost prezentat� în timpul controlului, în ceea ce prive�te cuantumul 
cuantumul cheltuielilor  deductibile, nedeductibile, veniturilor impozabile, impozitului pe 
venit. 

 
Referitor la suma de X lei reprezentând cheltuieli de deplasare aferente anului 

2011, neincluse pe cheltuieli de c�tre contestatoare, respectiv neînregistrate  în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2011, se re�in urm�toarele:  

Contestatoarea consider� c� aceste cheltuieli de deplasare sunt deductibile la 
calculul venitului impozabil, chiar �i în condi�iile în care nu au fost înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (acestea fiind preluate în meniul Deconturi-lei pentru 
deplas�rile în �ar� �i Deconturi-valut� pentru deplas�rile în Fran�a), fiind efectuate în 
cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii veniturilor.       

În sus�inere, contestatoarea anexeaz�, situa�ii deconturi 2011 (anexa nr.12), 
ordine de deplasare nr. X, X, X, X, X, X,  înso�ite fiecare din ele de dispozi�ii de plat� 
nr.X, X, X, X, X, X �i de fi�e de activitate X, X, X, X, X, X  (anexa X, X, X, X, X, X ).  

Cum a mai fost men�ionat, asupra documentelor depuse de contestatoare 
organele de inspec�ie fiscal� s-au pronun�at prin referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei. 

A�a cum rezult� din Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i pe anul 2011 (anexa nr.2 
la raportul de inspec�ie fiscala), contestatoarea nu a înregistrat aceste cheltuieli de 
deplasare. 
 În primul rând, prima condi�ie pe care trebuia s� o îndeplineasc� contribuabilul 
pentru ca aceste cheltuieli de deplasare s� fie luate în calcul la stabilirea venitului 
impozabil pe anul 2011, era s� le înregistreze în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

Potrivit prevederilor legale enun�ate, orice sum� pl�tit� sau încasat� se 
înregistreaz�  în mod obligatoriu în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

De asemenea, eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la 
stabilirea baze impozitare.  

Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere cheltuielile realizate 
de contestatoare pe anul 2011 a�a cum au fost ele înregistrate în contabilitatea în 
partid� simpl�.  

Venitul net anual din activit��i independente se determin� ca diferen�� între 
venitul brut �i cheltuielile deductibile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, pe baza 
datelor din contabilitatea în partid� simpl�, ori în cazul de fa��, suma în discu�ie nu a 
fost înregistrat� în contabilitatea în partid� simpl� ca �i cheltuili de deplasare. 

În al doilea rând, pentru ca aceste cheltuieli de deplasare sa fie considerate 
deductibile la calculul venitului impozabil este ca acestea s� fie efectuate în cadrul 



 
      

 
 

 41 
������������

activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, justificate prin documente, potrivit 
prevederilor art. 48 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal. 

Se re�ine c�, contestatoarea nu prezint� documente justificative, respectiv 
contracte, situa�ii de lucr�ri, procese verbale de punere în func�iune, etc., din care s� 
rezulte natura serviciilor prestate, respectiv locul prest�rii acestora, perioada în care au 
fost prestate.  

În cauz�, se re�in �i celelalte considerente prezentate în detaliu pentru anul 
2010, referitoare la cheltuielile de deplasare neînregistrate în contabilitatea de c�tre 
contestatoare.   

Prin urmare, cheltuielile de deplasare, neincluse pe cheltuieli de c�tre 
contestatoare, respectiv neînregistrate  în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i pe anul 
2011,  în sum� de X lei, nu pot fi luate în calcul la stabilirea venitului  impozabil pe anul 
2011. 

 
În subsidiar, se re�in �i urm�toarele aprecieri aduse de organele de inspec�ie 

fiscale, pentru cauza în discu�ie:   
 « …analizând documentele depuse de contestatoare la dosarul cauzei, 

respectiv ordinele de deplasare �i fi�ele de activitate anexa la acestea, în compara�ie 
cu datele privind pl��i efectuate de contestator prin banc�, înscrise în extrasele de cont 
puse la dispozi�ia organelor de inspectie fiscal� în timpul controlului, apar anumite 
discordan�e: 
 Astfel, în Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 28.09.2011-21.10.2011 d-nul X se afla 
în loca�ia X (X) din Fran�a.  

Din extrasul de cont nr X/13.10.2011 (anexa nr.8 la prezentul referat) rezult� c� 
s-a facut o plat� din contul PFA X, în localitatea X în data de 12.10.2010, din extrasul 
de cont nr.X/17.09.2011 (anexa nr.9 la prezentul referat) rezult� c� s-a f�cut o plat� din 
contul P.F.A.X în localitatea X în data de 17.10.2011, din extrasul de cont 
nr.X/18.10.2010 (anexa nr.10 la prezentul referat) rezult� c� s-a f�cut o plata din contul 
P.F.A. X în localitatea X în data de 18.10.2011, iar din extrasul de cont nr.X/20.10.2010 
(anexa nr.11 la prezentul referat) rezult� c� s-a f�cut o plat� din contul P.F.A. X în 
localitatea X în data 19.10.2011. » 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, se deduce c� prin contesta�ie se încearc� 

s� se ob�in� diminuarea venitului net anual impozabil �i implicit a impozitului pe venit  
stabilit în plus de organele de inspec�ie fiscal�, prin solicitarea unor cheltuieli 
suplimentare, respectiv cheltuieli de deplasare în sum� de X lei, cu ocazia formul�rii 
contesta�iei, aceste cheltuieli nefiind înregistrate în eviden�a contabil� în partid� simpl� 
a contestatoarei, în cauz�, nepunându-se problema înregistr�rii unor gre�eli de 
înregistrare în contabilitate, constatate de contestatoare. 

 
 În cauza analizat�, de precizat este faptul c�, întrucât organele de inspec�ie  
dintr-o eroare au considerat suma de X lei ca o cheltuial� nedeductibil� la calculul 
venitului impozabil pe anul 2011, aceasta nefiind înregistrat� de contestatoare în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2011, prin referatul cu propuneri 
de solu�ionare a contesta�iei au recalculat situa�ia fiscal� a contestatoarei pentru anul 
2011, f�r� influen�a sumei de X lei, rezultând urm�toarele: 
 
 « Venit brut                                        X  lei  ( X lei + X lei ) 
   Cheltuieli deductibile                       X  lei  ( X lei –  X  lei ) 

Venit net                                          X  lei  
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   Impozit pe venit                               X  lei 
       

Astfel, pentru anul 2011 rezult� o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de 
cel declarat, pentru care s-a stabilit un impozit  în plus în sum� de X lei ( X lei impozit 
pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat), �i s-au calculat accesorii, 
dup� cum urmeaz�: 
Diferenta        Nr. zile        Cota       Dobanzi/Majorari            Perioada pentru care se calculeaz� 
   X lei x       X zile  x   0,04 % / (zi) =  X lei                    ( 26.05.2012 – 25.02.2014 ) 

Dobânzi/Major�ri de întârziere în sum� de X lei, calculate conform art.120 
alin.(2) din OG.nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Debit  X lei  x 15 % =  X lei (penalit��i de întârziere).  
Penalit��i de întârziere în sum� de X lei, calculate conform art.120^1 din O.G. 

nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
    Total dobânzi/major�ri �i penalit�ti de întârziere aferente anului 2011 -  X lei. » 
 
 În concluzie, situa�ia fiscal� în ceea ce prive�te impozitul pe venit  pentru anul 
2011 la PFA X, prezentat� de organele de inspec�ie fiscal�, este reflectat� în tabelul de 
mai jos : 
 
Nr.crt. Denumire obliga�ie Sume stabilite 

 prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� 
nr.1147/25.02.2014 

   Sume 
recalculate de 
organele de 
  inspec�ie 
    fiscal� 

Diferen�e (+/-) 

1. Impozit pe venit   X lei  X lei     - X lei 
2. Dobânzi de întârziere   X lei  X lei     - X lei 
3. Penalitati de 

intarziere 
  X lei  X lei    -  X lei 

Total   X lei  X lei   -   X lei 
 
 Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� propun admiterea contesta�iei pentru 
suma de X lei, din care :  X lei  reprezentând impozit pe venit,  X lei reprezentând 
dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit �i X lei reprezentând                             
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit stabilite prin Decizia de impunere 
nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011. 
  

Având în vedere cele re�inute mai sus, faptul c� Decizia de impunere 
nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale stabilite 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, pe anul 2011, este contestat� par�ial, 
pentru suma X lei reprezentând impozit pe venit anual stabilit suplimentar în plus, 
urmeaz� a se admite contesta�ia pentru suma de X lei reprezentând impozit pe venit 
anual stabilit suplimentar în plus �i a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru 
suma de X lei reprezentând impozit pe venit anual stabilit suplimentar în plus. 

 
În ceea ce prive�te suma total� de X lei reprezentând accesorii de plat� 

aferente impozitului pe venit anual stabilit suplimentar în plus din care: 
dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei �i  penalit��i de întârziere în sum� de X 
lei stabilite prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 
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contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, contestat� par�ial se re�ine c� stabilirea acestora reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Întrucât contestatoarei i-a fost admis debitul reprezentând impozit pe venit  anual 
stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei se va admite �i suma de X lei  (X lei + X 
lei) cu titlu de dobânzi/major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere (a�a cum au fost 
calculate de organele de inspec�ie fiscal�), iar întrucât în sarcina contestatoarei  a fost 
re�inut debitul reprezentând impozit pe venit anual stabilit suplimentar în plus în sum� 
de X lei, aceasta datoreaz� �i suma de X lei (X lei + X lei) cu titlu de dobânzi/major�ri 
�i penalit��i de întârziere, reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitul stabilit 
suplimentar, conform principiului de drept „accesoriul urmeaz� principalul”, fapt pentru 
care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru aceast� sum�. 

 
3. Referitor la Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2012, par�ial contestat�, pentru diferen�a suplimentar� de impozit pe 
venit în sum� de X lei �i accesoriile aferente în sum� de X lei 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod corect �i legal organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste sume, în condi�iile în care argumentele �i 
documentele aduse de contestatoare în sus�inerea cauzei nu sunt de natur� s� 
modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2012, emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/25.02.2014 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a suplimentar� de impozit 
pe venit net anual în plus în sum� de X lei �i accesoriile aferente acestuia  în sum� de 
X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de  întârziere) .   

Potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/25.02.2014,  
organele de inspec�ie fiscal�, urmare a verific�rilor efectuate pentru anul 2012 la X 
P.F.A, au  constatat urmatoarele: 

Potrivit declara�iei 200 privind veniturile realizate pe anul 2012, înregistrat� la 
AFP Re�i�a sub nr. X din 17.05.2013, a rezultat urmatoarea situa�ie financiar contabil�: 
Venit brut                                       X lei ; 
Cheltuieli deductibile                     X lei ; 
Venit net                                        X lei ; 
Impozit pe venit                             X lei . 
 

Conform Deciziei de impunere anual� pentru veniturile realizate din  România 
de persoanele fizice, nr. X emis� în data de 12.06.2013 de c�tre A.F.P. Re�i�a, pe anul 
2012 a rezultat urmatoarea situa�ie financiar contabil� : 
Venit net                                                                                              X lei ; 
Venit net anual impozabil                                                                    X lei ; 
Impozit pe venitul net anual impozabil datorat                                    X lei ;   
Obliga�ii stabilite privind pl��ile anticipate                                           X lei ; 
Diferen�e de impozit anual de regularizat stabilite în minus                X lei . 
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Potrivit Registrului jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 3) pentru  anul 2012, a 
rezultat urm�toarea situa�ie financiar contabil�: 
Venit brut                                       X lei ; 
Cheltuieli deductibile                      X lei ; 
Venit net                                         X lei ; 
Impozit pe venit                              X lei . 
 
 Urmare a verific�rii efectuate pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au  
constatat urmatoarele aspecte : 
a) În ceea ce prive�te veniturile realizate: 
-  contribuabilul a declarat un venit brut mai mic fa�� de cel înregistrat în Registrul jurnal 
de încas�ri �i pl��i (Anexa nr. 3) în sum� de X lei ( X lei – X lei ). 
-  contribuabilul a înregistrat în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i ( Anexa nr. 3 ), un 
venit brut mai mare decat venitul brut realizat în sum� de X lei ( X lei – X lei ), ca 
urmare a înregistr�rii în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i a sumei de 7.200 lei, 
reprezentând ridicari în numerar, respectiv a sumei de X lei reprezentând diferen�a de 
curs valutar. 

Având în vedere cele de mai sus, a rezultat c�, contribuabilul a realizat în fapt 
un venit brut mai mare fa�� de venitul brut declarat în sum� de X lei ( X lei – X lei).  
b)  În ceea ce prive�te cheltuielile efectuate: 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contribuabilul a declarat cheltuieli 
mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i ( Anexa nr. 3 ) în 
sum� de X lei ( X lei – X lei ). 

Totodat�, pentru anul 2012 s-au constatat cheltuieli nedeductibile din punct de 
vedere fiscal înregistrate de contribuabil în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr. 3 ) în sum� de X lei, dup� cum urmeaz�:  
-   X lei reprezentând cheltuieli înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (Anexa 
nr.3), sub forma de pl��i card. Conform extraselor de cont puse la dispozi�ie de c�tre 
contribuabil aceste pl��i costituie în fapt, pl��i efectuate c�tre diver�i agen�i economici 
din �ar� �i str�in�tate, pentru care contribuabilul nu prezint� nici un document 
justificativ la data efectu�rii inspec�iei fiscale.  
-  X lei reprezentând cheltuieli pentru uzul personal al contribuabilului ( televizor, 
ma�ina de sp�lat vase).  
-   X lei sume înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i la coloana pl��i prin 
banc� reprezentand ridicari numerar. 
-    X lei reprezentând cheltuieli cu plata impozitului pe venit. 

Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat o  
diferen�� de venit net impozabil în sum� de  X lei, �inând cont de urmatoarele elemente: 
X lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a de cheltuieli 
declarate mai mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i + X lei 
diferen�a de venit brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat. 

Prin urmare, situa�ia fiscal� pentru anul 2012, în urma verific�rii la X P.F.A. este 
urm�toarea: 
Venit brut                                       X lei ; ( X lei +  X lei ) 
Cheltuieli deductibile                     X lei ;  ( X lei -  X  lei ) 
Venit net                                        X lei ; 
Impozit pe venit                             X lei . 
 

Astfel, pentru anul 2012 a rezultat o diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� 
de cel declarat.  
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Pentru aceast� diferen�� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în 
plus în sum� de X lei ( X lei impozit pe venitul net realizat – X lei impozit pe venitul net 
declarat), pentru care au calculat dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de X lei, din care: dobânzi/major�ri de întârziere în sum�  de X lei (X lei x X zile x 
0,04%) calculate pentru perioada 26.05.2013 – 25.02.2014 precum �i penalit��i de 
întârziere în sum� de X lei (X lei  x 15 %).  
 

Prin contesta�ie, contestatoarea sus�ine c� fa�� de obliga�iile suplimentare 
stabilite de inspec�ie fiscal� exist� urm�toarele diferen�e: 
-  diferen�� de impozit pe venitul net anual, stabilit� de inspec�ia fiscal� = X lei; 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, stabilit� prin Situa�ia de calcul a PFA X = X 
lei. 
- diferen�� de impozit pe venitul net anual, pe anul 2012 contestat� = X lei. 
- dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei: 
- dobânzi de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
- diferen�a de dobânzi de întârziere contestat� = X lei, 
- penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscal�=  X lei; 
- penalit��i de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
- diferen�� de penalit��i de întârziere contestat� = X lei. 

 Contestatoarea prezint� o Situa�ie detaliat� a impozitului pe anul 2012 (anexa 
nr.19) sus�inând c� potrivit acesteia rezult� o alt� situa�ie de calcul a impozitului pe 
venit decât ceea stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�, �i anume: 
-   veniturile brute realizate în anul 2012 = X lei; 
-   cheltuielile deductibile pe anul 2012 = X lei; 
-   venitul net impozabil = X Iei; 
-   impozitul pe venit  =  X lei. 
-  fa�� de impozitul pe venit declarat pe anul 2012 în sum� de X lei, rezult� o diferen�� 
declarat� în minus în sum� de X lei, la care au fost calculate dobânzi de întârziere în 
sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 
  

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 48 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.a), 
alin.(4) lit. a) lit. b), alin.(7) lit.a), lit. c), alin.(8) din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care preved: 

„Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit��i 
independente, determinat pe baza contabilit��ii în partid� simpl� 
(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� între venitul brut �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din 
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art. 49 �i 50. 
(2) Venitul brut cuprinde: 
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; 
(...) 
 (3) Nu sunt considerate venituri brute: 
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
(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; 
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(…) 
 (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 
(…) 
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat 
în str�in�tate; 
(…) 
(8) Contribuabilii care ob�in venituri din activit��i independente sunt obliga�i s� 
organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl�, cu respectarea reglement�rilor 
în vigoare privind eviden�a contabil�, �i s� completeze Registrul-jurnal de încas�ri �i 
pl��i, Registrul-inventar �i alte documente contabile prev�zute de legisla�ia în materie. 
(…)” 

coroborate cu prevederile pct. 36 �i pct. 37 din Normele metodologice date în 
aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

“36. În venitul brut se includ toate veniturile în bani �i în natur�, cum sunt: venituri 
din vânzarea de produse �i de m�rfuri, venituri din prestarea de servicii �i executarea 
de lucr�ri, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii �i orice 
alte venituri ob�inute din exercitarea activit��ii, precum �i veniturile din dobânzile primite 
de la b�nci pentru disponibilit��ile b�ne�ti aferente afacerii, din alte activit��i adiacente 
�i altele asemenea. În venitul brut se includ �i veniturile încasate ulterior încet�rii 
activit��ii independente, pe baza facturilor emise �i neîncasate pân� la încetarea 
activit��ii.(…) 
Nu constituie venit brut urm�toarele: 

- aporturile f�cute la începerea unei activit��i sau în cursul desf��ur�rii acesteia; 
(…) 
   37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în 

scopul realiz�rii de venituri, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de 
contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal. 

    Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 

    a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au 

fost pl�tite.” 
 
 Deasemenea, O.M.F.P. nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de catre 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipuleaz� urm�toarele: 

“B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-contabile 
     13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în 
partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
    14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente principale, 
prev�zute în structura formularelor aprobate: 
    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare 
(când este cazul); 
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    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 
efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în 
documente justificative. 
    15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� în partid� 
simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare.” 
“F. Norme privind eviden�ierea cheltuielilor 
43. 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; (…)” 
“G. Calculul venitului net 
48. Venitul brut cuprinde: 
    a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din desf��urarea 
activit��ii; (…) 
        Nu constituie venit brut �i nu se înregistreaz� în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i 
sumele încasate, cum sunt: 
    - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natur� f�cute la 
începerea unei activit��i ori în cursul desf��ur�rii acesteia; 
    (…) 

51. Orice sum� pl�tit�, respectiv încasat�, în numerar sau prin banc� se va 
înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i (cod 14-
1-1/b). 
     52. Venitul net sau pierderea fiscal� se calculeaz� astfel: din totalul sumelor 
încasate, eviden�iate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se 
scad cheltuielile cu amortizarea fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a 
pentru opera�iuni diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din 
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea 
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din 
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul 
unui document cumulativ.” 

 
Potrivit prevederilor art.63 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“ Art. 63 For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�ele contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� acte doveditoare 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. “ 

 
Referitor la conducerea eviden�ei contabile �i întocmirea declara�iilor, art. 80 

alin.(5) �i art.82 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�:   
“Art.80 
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(5) Contribuabilii sunt obliga�i s� eviden�ieze veniturile realizate �i cheltuielile 
efectuate din activit��ile desf��urate, prin întocmirea registrelor sau a oric�ror alte 
documente prev�zute de lege.” 
“Art.82 

(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind corect, 
complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei 
sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre contribuabil sau de c�tre 
împuternicit.” 

 
La titlul VII “Inspec�ia fiscal�” Cap.I “Sfera inspec�iei fiscale” art. 94 alin.(2) �i 

alin.(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede:  
    “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de 
inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din eviden�a 
contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii legali 
ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; (…) “ 

 
În cauza analizat� se re�ine c�, pentru anul 2012 organele de inspec�ie fiscal� 

au stabilit o diferen�� de venit net în sum� de X lei  fa�� de cel declarat (X lei cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal + X lei diferen�a de cheltuieli declarate mai 
mari decât cele înregistrate în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i + X lei diferen�a de 
venit brut realizat mai mare fa�� de venitul brut declarat). 

Pentru diferen�� de venit net în sum� de X lei fa�� de cel declarat, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit în plus în sum� de X lei (X lei impozit pe venitul 
net realizat – X lei impozit pe venitul net declarat). 

 
Se re�ine c�, în sus�inerea cauzei contestatoarea a depus Situa�ia detaliat� a 

impozitului pe anul 2012 (anexa nr.19), ordine de deplasare, fi�e de activitate �i 
dispozi�ii de plat� c�tre caserie, documente asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� 
s-au pronun�at. 
 �i în cauza în spe��, de subliniat este faptul c� organele de inspec�ie fiscal�, 
prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei au f�cut urm�toarea precizare:   
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« … între  ‘’Situa�ia detailat� a impozitului pe anul 2012’’ (anexa nr.19 la 
contesta�ie) întocmit� de contestatoare ulterior inspec�iei fiscale  �i ’’Situa�ia impozit 
2012’’ (anexa nr. 3 la prezentul referat) prezentat� organelor de inspec�ie fiscal� în 
timpul controlului, exist� diferen�e semnificative în ceea ce prive�te cuantumul 
cheltuielior deductibile �i nedeductibile �i implicit în ceea ce priveste valoarea venitului 
net impozabil. » 
 În acela�i context, re�inem �i aprecierea organelor de inspec�ie fiscal� privind  
faptul c� „exist� diferen�e între situa�iile fiscale editate în format electronic prezentate în 
timpul inspec�iei fiscale �i situa�iile fiscale editate în format electronic ulterior inspec�iei 
fiscale, fapt ce demonstreaz� c� eviden�a contabil� a fost modificat� dup� terminarea 
inspec�iei fiscale.” 

La dosarul cauzei organele de inspec�ie fiscal� au anexat ’’Situa�ia impozit 2012 
(anexa nr. 3) care a fost prezentat� de contestatoare în timpul controlului. De 
asemenea, la dosarul contesta�iei se afl�  Registrul jurnal de încas�ri  �i pl��i pe 2012 ( 
anexa nr.3 la raportul de inspec�ie fiscal�), aceasta având înscris « verificat azi 
25.02.2014 », semnat de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, acesta fiind certificat sub 
semn�tur� �i �tampilat �i de c�tre contestatoare.  

 
Referitor la argumentele invocate de contestatoare în sus�inerea contesta�iei:  

În ceea ce prive�te veniturile realizate pentru anul 2012,  
           Se re�ine c�, contestatoarea sustine c� ridicarile în numerar sunt în sum� de X 
lei �i nu X lei, iar diferen�ele de curs valutar  înregistrate la încas�ri au fost de X lei �i 
nu de X lei. Totodat�, sus�ine c�, sc�zând din veniturile brute înregistrate în Registrul 
jurnal de încas�ri �i pl��i în sum� de X lei, ridic�rile de numerar (X lei) �i diferen�ele 
reale de curs valutar (X Iei), rezult� c� veniturile brute realizate pe 2012 sunt în sum� 
de X lei, care corespunde cu valoarea veniturilor brute impozabile din Situa�ia detaliat� 
a impozitului pe anul 2012 (anexa nr.19). 
            Din analiza Registrului jurnal de încas�ri �i pla�i (Anexa nr. 3 la raportul de 
inspec�ie fiscal�), se constat� c� suma ridic�rilor în numerar înregistrat� la venituri de 
contestatoare a fost de X lei, �i nu de X lei, diferen�a de X lei invocat� în contesta�ie a 
fost înregistrat� ca o încasare în numerar �i nu o ridicare de numerar. 
 În ceea ce prive�te suma de X lei,  re�inem precizarea organelor de inspec�ie 
fiscal� din referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei �i anume c�: “ … aceasta 
reprezinta diferen�a dintre veniturile  realizate de PFA X încasate prin banc�, conform 
extraselor de cont prezentate în timpul inspec�iei fiscale în sum� de X lei �i suma de X 
lei reprezentând venituri încasate prin banc� conform Registrul jurnal de încas�ri �i 
pl��i (Anexa nr. 3 la raportul de inspec�ie fiscal�). 

Prin urmare sus�inerile contestatoartei nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei. 

 
Referitor la suma de X lei reprezentand cheltuieli de deplasare aferente anului 

2012, neincluse pe cheltuieli de c�tre contestatoare, respectiv neînregistrate  în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i întocmit pentru anul 2012, se re�in urm�toarele:  

Contestatoarea consider� c� aceste cheltuieli de deplasare sunt deductibile la 
calculul venitului impozabil, chiar �i în condi�iile în care nu au fost înregistrate în 
Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i (acestea fiind preluate în meniul Deconturi-lei pentru 
deplas�rile în �ar� �i Deconturi-valut� pentru deplas�rile în Fran�a), fiind efectuate în 
cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii veniturilor.       

La contesta�ia formulat�, contestatoarea anexeaz� situa�ii deconturi 2012 
(anexa nr.20), ordine de deplasare nr. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X,  înso�ite fiecare din 
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ele de dispozi�ii de plat� nr. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X �i de fi�e de activitate X, X, X, 
X, X, X, X, X, X, „X” (anexa 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).  

A�a cum rezult� din Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i pe anul 2012 (anexa nr.3 
la raportul de inspec�ie fiscala), contestatoarea nu a înregistrat aceste cheltuieli de 
deplasare. 
 În primul rând, prima condi�ie pe care trebuia s� o îndeplineasc� contribuabilul 
pentru ca aceste cheltuieli de deplasare s� fie luate în calcul la stabilirea venitului 
impozabil pe anul 2012, era s� le înregistreze în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

Potrivit prevederilor legale enun�ate, orice sum� pl�tit� sau încasat� se 
înregistreaz�  în mod obligatoriu în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i.  

De asemenea, eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la 
stabilirea baze impozitare.  

Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere cheltuielile realizate 
de contestatoare pe anul 2012 a�a cum au fost ele înregistrate în contabilitatea în 
partid� simpl�.  

Venitul net anual din activit��i independente se determin� ca diferen�� între 
venitul brut �i cheltuielile deductibile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, pe baza 
datelor din contabilitatea în partid� simpl�, ori în cazul de fa��, suma în discu�ie nu a 
fost înregistrat� în contabilitatea în partid� simpl� ca �i cheltuili de deplasare. 

În al doilea rând, pentru ca aceste cheltuieli de deplasare sa fie considerate 
deductibile la calculul venitului impozabil este ca acestea s� fie efectuate în cadrul 
activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului, justificate prin documente, potrivit 
prevederilor art. 48 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal. 

Se re�ine c�, contestatoarea nu prezint� documente justificative, respectiv 
contracte, situa�ii de lucr�ri, procese verbale de punere în func�iune, etc., din care s� 
rezulte natura serviciilor prestate, respectiv locul prest�rii acestora, perioada în care au 
fost prestate.  

De precizat este c�, în cauz�, se re�in �i celelalte considerente prezentate în 
detaliu pentru anul 2010, referitoare la cheltuielile de deplasare neînregistrate în 
contabilitatea de c�tre contestatoare.   

Prin urmare, cheltuielile de deplasare, neincluse pe cheltuieli de c�tre 
contestatoare, respectiv neînregistrate  în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i pe anul 
2012,  în sum� de X lei, nu pot fi luate în calcul la stabilirea venitului  impozabil pe anul 
2012. 

 
În subsidiar, se re�in �i urm�toarele aprecieri aduse de organele de inspec�ie 

fiscale, pentru cauza în discu�ie:   
 « …analizand documentele depuse de contestatoare la dosarul cauzei, 

respectiv ordinele de deplasare �i fi�ele de activitate anexa la acestea, în compara�ie 
cu datele privind pl��i efectuate de contestatoare prin banc�, înscrise în extrasele de 
cont puse la dispozi�ia organelor de inspectie fiscal� în timpul controlului, apar anumite 
discordante : 

Astfel, în Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 09.01.2012-24.01.2012 d-nul X se afl� 
în loca�ia X din Fran�a.  

Din extrasul de cont nr. X/31.01.2012 (anexa nr.12 la prezentul referat) rezult� 
c� s-a facut o plat� din contul PFA X în localitatea X (Magazin X) în data de 11.01.2012 
�i 18.01.2012, în data de 20.01.2012 în localitatea X (magazin X). 

În Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 04.07.2012-20.07.2012 d-nul X se afl� 
în loca�ia X din Fran�a.  
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Din extrasul de cont nr.X/31.07.2012 (anexa nr.13 la prezentul referat) rezult� c� 
s-a facut o plat� din contul PFA X în localitatea X în data de 09.07.2012, în data de 
10.07.2012 în localitatile X din Austria �i X din Germania, iar în data de 11.07.2012 în 
localitatea X. 

În Ordinul de deplasare nr.X �i fi�a de activitate anex�, întocmite de 
contestatoare, este înscris faptul c� în perioada 10.10.2012-23.10.2012 d-nul X se afla 
în loca�ia X din Fran�a.  

Din extrasul de cont nr.X/31.10.2012 (anexa nr.14 la prezentul referat) rezult� c� 
s-a facut o plat� din contul PFA X în localitatea X în data de 12.10.2012 �i în data de 
15.10.2012, în localitatea X în data 16.10.2012, iar în data de 18.10.2012 în localitatea 
X. » 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, se deduce c� prin contesta�ie se încearc� 

s� se ob�in� diminuarea venitului net anual impozabil �i implicit a impozitului pe venit  
stabilit în plus de organele de inspec�ie fiscal�, prin solicitarea unor cheltuieli 
suplimentare, respectiv cheltuieli de deplasare în sum� de X lei, cu ocazia formul�rii 
contesta�iei, aceste cheltuieli nefiind înregistrate în eviden�a contabil� în partid� simpl� 
a contestatoarei, în cauz�, nepunându-se problema înregistr�rii unor gre�eli de 
înregistrare în contabilitate, constatate de contestatoare. 

 
În concluzie, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat în conformitate 

cu prevederile legale la stabilirea stabilirea venitului net impozabil pentru anul 2012, pe 
baza înregistr�rilor din eviden�a contabil� în partid� simpl� ale contestatoarei,  
argumentele �i documentele aduse în sus�inere de aceasta nu sunt de natur� s� 
modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
Pe cale de consecin��, având în vedere cele ar�tate mai sus, se va respinge ca 

neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de X lei reprezentând impozit pe venit anual 
stabilit suplimentar în plus prin Decizia de impunere nr.X0/25.02.2014 privind impozitul 
pe venit �i contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2012, par�ial contestat�.  

 
Referitor suma total� de X lei reprezentând accesorii de plat� aferente 

impozitului pe venit  anual stabilit suplimentar în plus din care: dobânzi/major�ri de 
întârziere în sum� de X lei  �i  penalit��i de întârziere în sum� de X lei  stabilite prin 
Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
anul 2012, se re�ine c� stabilirea acestora reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul reprezentând impozit pe 
venit  anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei, aceasta datoreaz� �i suma de 
X lei (X lei + X lei) cu titlu de dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere, reprezentând 
m�sur� accesorie în raport cu debitul stabilit suplimentar, conform principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul”, fapt pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
4. Referitor la Decizia de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i 

contribu�iile sociale stabilite 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 
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asociere pe anul 2012, par�ial contestat�, pentru diferen�a suplimentar� de plat� privind  
contribu�ia social� de s�n�tate în sum� de X lei �i accesoriile aferente în sum� de X lei 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod corect �i legal organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste sume, în condi�iile în care argumentele aduse 
de contestatoare în sus�inerea cauzei nu sunt de natur� s� modifice constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� pentru diferen�a de venit net 

în sum� de X lei stabilit� suplimentar în urma inspec�iei fiscale efectuat� pentru anul 
2012, contribuabilul datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de 
X lei (X lei x 5,5 % ), pentru care au calculat dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de 
X lei (X lei x X zile x 0,04 %) pentru perioada 26.05.2013 – 25.02.2014 precum �i 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei (X lei  x 15 % = X lei).  

Prin contesta�ie, contestatoarea sus�ine c� fa�� de obliga�iile suplimentare 
stabilite de inspec�ie fiscal� exist� urm�toarele diferen�e:   
-   diferen�� de CASS, stabilit� de inspec�ia fiscal� =  X lei; 
-   diferen�� de CASS, stabilit� de PFA X = X lei. 
- diferen�a de contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate pe anul 2012                       
contestat� este în sum� de  X lei. 
-   dobânzi de întârziere calculate de inspec�ia fiscal� = X lei; 
-   dobânzi de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
-   diferen�a de dobânzi de întârziere contestat� este în sum� de X lei. 
-   penalit��i de întârziere calculate de inspec�ia fiscala =  X lei; 
-   penalit��i de întârziere calculate de PFA X = X lei; 
-   diferen�a de penalit��i de intârziere contestat� este în sum� de X lei. 

 
În drept, prevederile art. 296^21, art.296^22 din Legea nr.571/ 2003 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
„ Contribuabili 
    ART. 296^21 
    (1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii �i 
la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor 
juridice interna�ionale la care România este parte, dup� caz: 
    a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
    b) membrii întreprinderii familiale; 
    c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i 
economice; 
    d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
    e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate intelectual�, la care 
impozitul pe venit se determin� pe baza datelor din eviden�a contabil� în partid� 
simpl�; 
    f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a impozitului pe 
venit, din activit��i de natura celor prev�zute la art. 52 alin. (1) �i din asocierile f�r� 
personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e); 
    g) persoanele care realizeaz� venituri din activit��ile agricole prev�zute la art. 71 lit. 
a)-c); 
    h) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a impozitului pe 
venit, din activit��ile agricole prev�zute la art. 71 lit. d). 
Baza de calcul 
ART. 296^22  
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    (2) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 
bugetului Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru persoanele 
prev�zute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este diferen�a dintre totalul veniturilor încasate 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribu�ii sociale, sau valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, 
raportat� la cele 12 luni ale anului, �i nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� 
minim brut pe �ar�, dac� acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� 
contribu�ia.’’ 
     

În cauz�, se re�ine c� pentru diferen�a de venit net în sum� de X lei stabilit� 
suplimentar pentru anul 2012, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, contribuabilul 
datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei. 

Având în vedere cele ar�tate �i dispuse la pct. 3 din prezenta decizie de 
solu�ionare, respectiv faptul  c� în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul 
reprezentând impozit pe venit  anual stabilit suplimentar în plus în sum� de X lei 
(contestat par�ial) aferent unei diferen�e de venit net în sum� de X lei, se re�ine c� 
pentru aceast� diferen�� de venit net contestatoarea datoreaz� contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate în sum� de X lei, fapt pentru care se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.  
  

Referitor suma total� de X lei reprezentând accesorii de plat� aferente 
contribu�iei sociale de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat� din care: dobânzi/major�ri 
de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei  stabilite prin 
Decizia de impunere nr. X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
anul 2012, se re�ine c� stabilirea acestora reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul reprezentând contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de X lei, aceasta datoreaz� �i suma de X lei (X 
lei + X lei) cu titlu de dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere reprezentând m�sur� 
accesorie în raport cu debitul stabilit suplimentar, conform principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul”, fapt pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
 

5. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014,  

cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate 
investi cu solu�ionarea acesteia, în condi�iile în care dispozi�ia privind m�surile, 
nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i 
accesorii ale acestora, ci la m�suri stabilite în sarcina contribuabilului, neavând 
caracterul unui titlu de crean��. 
 
 În fapt, prin Dispozi�ia de m�suri stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.X/25.02.2014, organele de inspec�ie fiscal� au dispus urm�toarele m�suri: 

- „ contribuabilul va înregistrarea în contabilitatea în partid� simpl� cheltuieli doar 
în baza documentelor justificative. 

-  contribuabilul va prezenta organelor de inspec�ie fiscal� documente, respectiv: 
contracte, situa�ii de lucr�ri, devize precum �i orice alte documente din care s� reias� 
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natura serviciilor prestate, respectiv locul prest�rii de servicii pentru clien�ii externi, �i 
anume: X Fran�a �i X Fran�a.     

- contribuabilul va achita diferen�ele de obliga�ii fiscale stabilite suplimentar în 
termenul stabilit de Deciziile de impunere”. 
 
 În drept,  sunt incidente prevederile art. 209 alin.(1) din O.G. nr.92/2003  privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�:  
“ Organul competent 
     (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum �i împotriva deciziei de reverificare se 
solu�ioneaz� de c�tre: 
    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale 
regionale ale finan�elor publice în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal 
contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 5 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva deciziilor de 
reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale de inspec�ie/control; “ 

 
De asemenea, O.M.F.P. nr.1939/2004 pentru aprobarea formularului Dispozi�ie 

privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, la pct.1 din Anexa 2  
Instruc�iunile de completare a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede : 

„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal� în 
aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini 
m�surile stabilite. Nu va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului. ”  

 
Întrucât m�surile stabilite în sarcina contestatoarei prin Dispozi�ia privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014, nu au caracterul 
unui titlu de crean��, se re�ine c� solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere 
intr� în competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ fiscal contestat. 
Serviciul  Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor 
Publice Timi�oara nu are competen�a de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�.  

 
Potrivit prevederilor art. 209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
„(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Prin urmare, contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, va fi transmis� spre 

solu�ionare Administra�iei Jude�ene a Finan�elor Publice Cara�-Severin - Serviciul de 
Inspec�ie Fiscal�  Persoane Fizice, în calitate de organ emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art.216 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza 
referatului nr.                             , se: 
 

 
 
 

D E C I D E 
 
  

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X P.F.A. împotriva 

Deciziei de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
anul 2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014, pentru suma 
total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
              anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
              anual stabilit suplimentar în plus. 

 
2. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X P.F.A. împotriva 

Deciziei de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
anul 2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014, par�ial 
contestat�,  pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
               anual stabilit suplimentar în plus. 
 
3. Admiterea contesta�iei formulat� de X P.F.A. împotriva Deciziei de impunere 

nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale stabilite 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 pe anul 2011, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014,  pentru suma total� de X lei 
reprezentând: 

- X  lei   -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus, 
- X  lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 
                anual stabilit suplimentar în plus, 
- X  lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 
                anual stabilit suplimentar în plus. 
 
4. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X P.F.A. împotriva 

Deciziei de impunere nr.X/25.02.2014 privind impozitul pe venit �i contribu�iile sociale 
stabilite 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 pe 
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anul 2012, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014, par�ial 
contestat�, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei  -  impozit pe venit net anual stabilit suplimentar în plus , 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                         anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit net 

                         anual stabilit suplimentar în plus, 
- X lei  -  contribu�ia social� de s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�, 
- X lei  -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente contribu�iei sociale de 

                         s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�,  
- X lei  -  penalit��i de întârziere aferente contribu�iei sociale de 

                         s�n�tate stabilit� suplimentar de plat�. 
 
5. Transmiterea contesta�iei formulat� de X P.F.A.  împotriva Dispozi�iei privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/25.02.2014 la Administra�ia 
Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin - Serviciul de Inspec�ie Fiscal�  
Persoane Fizice, spre competenta solu�ionare. 
 
                     Prezenta decizie se comunic� la: 
                                        -  X P.F.A.   
                                        -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin                                              
                                   

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii. 
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