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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 105 
din 25.05.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
.....din localitatea .....,  

    înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub nr. ..... din 24.03.2006  

 
 
 

              Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice .....,  prin  adresa  nr. 
...../24.03.2006, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub  nr. ...../24.03.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de 
.....având domiciliul în localitatea ....., str. .....jude�ul Suceava.   
 
 

 .....contest� Deciziile de impunere nr. ..... emise în data de 08.03.2006 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....., formulate de  Administra�ia 
Finan�elor Publice .....,  pe motiv c� organele fiscale nu au acordat deducerea 
din venitul global a cheltuielilor cu energia electric�, telefonul, gazul metan �i 
obiecte de inventar în sum� total� de .....lei din care .....lei aferente anului 2003 
�i .....lei aferente anului 2004. 
 
              Întrucât prin contesta�ia formulat�, înregistrat� la Direc�ia  General�  a  
Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  sub  nr.  ...../24.03.2006, petenta nu 
precizeaz� cuantumul sumei contestate individualizat� pe feluri de impozite, 
prin adresa nr. ...../05.05.2006, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava, s-a pus în vedere contestatorului s� men�ioneze impozitul 
pe care îl contest�. 

              
    Prin adresa nr. .....înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Suceava sub nr. ....., petenta precizeaz� c� diferen�a de impozit pe 
care o contest�, aferent cheltuielilor în sum� de .....lei, neadmise la deducere 
prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....., este de  ….. lei, din care ….. lei aferent 
anului 2003 �i ….. lei aferent anului 2004. 

 
    Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
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             Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 
179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
 

              I. .....din localitatea ....., str. Cet��ii, .....jude�ul Suceava, contest� 
deciziile de impunere nr. .....din 08.03.200,  pentru suma total� de ….. lei, 
reprezentând impozit pe venit. 
 
               Contestatorul solicit� reverificarea documentelor fiscale (facturi �i 
chitan�e) din perioada 01.01.2003 – 31.12.2004 deoarece o parte din acestea au 
fost omise  pe motiv c� nu apar înregistrate pe .....ci pe ....., proprietara de drept 
a imobilului care este membru asociat împreun� cu ...... 
               Petentul sus�ine c� ..... a cedat imobilul pentru desf��urarea activit��ii 
de turism, conform contractului de loca�iune (închiriere) nr. ...... 
               De asemenea, petentul precizeaz� c� imobilul din str. .......... a 
func�ionat ca pensiune turistic� înc� de la terminarea construc�iei �i nu a fost 
locuit� niciodat� de proprietara ..... aceasta având domiciliul stabil în localitatea 
....., jude�ul Suceava. 
              Contestatorul precizeaz� c� anexeaz� la dosarul cauzei dou� certificate 
de urbanism, respectiv nr. .....�i nr. ....., în care se men�ioneaz� c�  imobilul este 
o construc�ie cu destina�ie de pensiune, precum �i Încheierea nr. .....eliberat� de 
Camera de Comer� Suceava, unde se men�ioneaz� c� .....se afl� la adresa din 
str., ...... 
                             
               II.  Prin Deciziile de impunere anual�  nr.  .....din 08.03.2006,  
organele  de  inspec�ie  fiscal�  din  cadrul   Administra�iei Finan�elor 
Publice Suceava,  au  stabilit  impozitul pe venitul anual global datorat pe 
anii 2003 �i 2004 în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... 
 
             În urma verific�rilor efectuate privind impozitul pe veniturile din 
activit��i independente, pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2004, organele 
fiscale au constatat urm�toarele: 
              Pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003 
              Organele fiscale au constatat c� prin declara�ia anual� privind 
veniturile  din asocia�iile f�r� personalitate juridic� constituite între persoanele 
fizice aferent� anului 2003, înregistrat� sub nr. ....., .....a  declarat: 

- venit brut                    .....lei 
- cheltuieli deductibile  .....lei 
- venit net (pierdere)   - .....lei. 

              În urma verific�rilor efectuate organele fiscale nu au acceptat ca 
deductibile cheltuieli în sum� total� de .....lei, privind energia electric�, gazul 
metan, telefonul mobil, apa, canal, abonament cablu TV, pe motiv c� facturile �i 
chitan�ele care con�in aceste cheltuieli au fost emise pe numele .....�i nu pe 
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.........., motiv pentru care au fost considerate cheltuieli personale �i nu cheltuieli 
ale asocia�iei. 
              De asemenea, organele fiscale au considerat ca fiind nedeductibile 
cheltuielile cu obiecte de inventar pentru care nu au fost întocmite N.I.R. �i bon 
de consum �i nu au fost înregistrate în patrimoniu, fiind considerate cheltuieli 
personale. 
              Organele fiscale au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 10, 
alin. 1, lit. b din O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, motiv pentru care  
s-a stabilit o diferen�� de venit net suplimentar� în sum� de .....lei. 
              În urma controlului, pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003, 
organele fiscale au stabilit urm�toarele: 
               - venit brut                     .....lei 
               - cheltuieli deductibile   .....lei 
               - venit net                       .....lei. 
               Pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2004 
              Organele fiscale au constatat c� prin declara�ia anual� privind 
veniturile din asocia�iile f�r� personalitate juridic� constituite între persoane 
fizice aferent� anului 2004, .......... a declarat: 
               - venit brut                    .....lei 
               - cheltuieli deductibile  .....lei 
               - venit net (pierdere)     .....lei. 
               În urma verific�rilor efectuate, organele fiscale nu au acceptat ca 
deductibile din punct de vedere fiscal, cheltuieli în sum� total� de ..... lei fiind  
considerate cheltuieli personale �i nu cheltuieli ale asocia�iei. 
              De asemenea, organele fiscale au considerat ca fiind nedeductibile 
cheltuielile cu obiecte de inventar pentru care nu au fost întocmite N.I.R. �i bon 
de consum �i nu au fost înregistrate în patrimoniu, fiind considerate cheltuieli 
personale. 
               Organele fiscale au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 49, 
alin. 7, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, motiv pentru care s-a 
stabilit o diferen�� de venit net suplimentar� în sum� de .....lei. 
               În urma controlului, pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2004, 
organele fiscale au stabilit urm�toarele: 
                 - venit brut                     .....lei 
                 - cheltuieli deductibile   .....lei 
                 - venit net                       .....lei. 
               Organele fiscale fac precizarea c� diferen�a de ….. lei la venitul brut 
pe anul 2004 reprezint� contravaloarea facturii fiscale nr. .....care a fost omis� a 
fi înregistrat� în Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i. 
                 
                
                III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
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                 1. Referitor la suma de ….. lei reprezentând impozit pe venit 
aferent cheltuielilor cu energia electric�, gazul metan, telefonul �i 
abonamentul pentru cablul TV în sum� total� de ….. lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul 
impozitului pe venit, în condi�iile în care facturile sunt emise pe numele 
unei persoane fizice �i nu pe ...... 
 
                  În fapt, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..... în baza c�ruia s-au 
emis deciziile de impunere anuale rectificative nr. ..... din 08.03.2006, organele 
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice ....., nu au admis la deducere 
cheltuielile cu energia electric�, gazul metan, telefonul mobil �i abonamentul 
pentru cablul TV, în sum� de .....lei, pe motiv c� facturile respective au fost 
emise pe numele ..... �i nu pe ....., fiind considerate cheltuieli personale. 
                
                În urma verific�rii, organele fiscale au stabilit în sarcina societ��ii un 
impozit pe venit suplimentar în sum� de ….. aferent cheltuielilor neadmise la 
deducere în sum� de .....lei.  
 
                În drept, pentru anul 2003, sunt aplicabile prevederile art. 10 din 
O.G. nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, care precizeaz�: 
               ART. 10 
               ,,(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� între 
venitul brut �i cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplic� 
urm�toarele reguli: 
               a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în 
cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, justificate prin 
documente; 
               b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;” 
 
              Pentru anul 2004 sunt aplicabile prevederile art. 49 alin. 4 �i 7 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�: 
 
               ,,(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: 
              a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul 
personal sau al familiei sale; ” 
 
�i prevederile pct. 53 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care 
stipuleaz�: 
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              ,,Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile 
aferente 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;” 
 
              Referitor la documentele justificative, la pct. 13 �i 14 din O.M.F. nr. 
215/2000 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 Ordonan�ei 
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, se precizeaz�: 
 
              ,,13. Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în eviden�a 
contabil�, 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 
economice �i financiare (când este cazul); 
               - con�inutul opera�iunii economice �i financiare, iar atunci când 
este necesar �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
               - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economice �i 
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. 
              
                Din textele legale citate mai sus rezult� c� pentru a putea fi deduse, 
cheltuielile trebuie s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii, s� fie aferente 
veniturilor �i s� fie justificate cu documente. 
               Conform acestor prevederi legale, documentele justificative trebuie s� 
cuprind� anumite elemente, prev�zute în structura formularelor aprobate, unul 
dintre aceste elemente fiind ,,numele �i prenumele contribuabilului”. 
                 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� 
..........  a înregistrat în eviden�a contabil� �i a dedus cheltuieli cu energia 
electric�, gazul metan, telefonul mobil, abonamentul TV în baza unor facturi 
care au fost emise pe numele persoanei .....�i nu pe ...... 
                De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�  
.....î�i desf��oar� activitatea într-un imobil apar�inând persoanei ....., pe care l-a 
închiriat pe o perioad� de 5 ani, în baza contractului de închiriere nr. ...... 
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                Având în vedere c� facturile au fost emise pe numele persoanei ..... iar 
prin contractul de închiriere nu se specific� faptul c� ....., în calitate de chiria�, 
are obliga�ia de a suporta cheltuielile privind energia electric�, gazul metan, 
telefonul mobil �i cablul TV, rezult� c� petenta nu are dreptul, conform 
legisla�iei în vigoare, de a deduce aceste cheltuieli, facturile în cauz� neavând 
calitatea de document justificativ. 
 
                 Având în vedere cele prezentate mai sus, se consider� c� în mod legal 
organele fiscale au stabilit în sarcina .....un impozit pe venit suplimentar în 
sum� de ….. lei, aferent cheltuielilor cu energia electric�, gazul metan, 
telefonul mobil �i cablul TV, neadmise la deducere, motiv pentru care urmeaz� 
a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, ca neîntemeiat�. 
 
                 2. Referitor la suma de ….. lei, reprezentând impozit pe venit 
aferent cheltuielilor cu obiectele de inventar neadmise la deducere, în sum� 
total� de ….. lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii acestor 
sume. 
 
               În fapt, organele fiscale nu au admis la deducere cheltuielile cu 
obiectele de inventar în sum� de ….. lei pe care le-au considerat cheltuieli 
personale pe motiv c� nu au fost întocmite NIR –uri �i bonuri de consum �i nu 
au fost înregistrate în Registrul inventar. 
                În urma verific�rii, organele fiscale au stabilit în sarcina societ��ii un 
impozit pe venit suplimentar în sum� de ….. aferent cheltuielilor neadmise la 
deducere în sum� de ….. lei.  
 
               În drept, în spe�� sunt aplicabile acelea�i prevederi legale citate la 
punctul 1 din prezenta decizie, respectiv art. 10 din O.G. nr. 7/2001 privind 
impozitul pe venit, art. 49 alin. 4 �i 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, pct. 53 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum �i prevederile pct. 
13 �i 14 din O.M.F. nr. 215/2000 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 
Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.  
 
              Conform pct. 53 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care 
stipuleaz�: 
  
              ,,Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile 
aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 
               a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
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               b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu 
documente;” 
 
               Conform O.M.F. nr. 215/2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� 
simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, factura fiscal� 
,,serve�te ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea 
furnizorului �i a cump�r�torului. ” 
 
                Referitor la întocmirea notelor de recep�ie �i a bonurilor de consum, 
sunt aplicabile prevederile O.M.F.P. nr. 425/1998 privind aprobarea Normelor 
metodologice de întocmire �i utilizare a formularelor tipizate, comune pe 
economie, care  nu au regim special, unde se precizeaz�: 
 
   ,,NOT� DE RECEP�IE �I CONSTATARE DE DIFEREN�E 
                     (Cod 14-3-1A �i 14-3-1/aA) 
          1. a) Serve�te ca: 
           - document pentru recep�ia bunurilor aprovizionate; 
           - document justificativ pentru înc�rcare în gestiune; 
           […] 
           BON DE CONSUM (Cod 14-3-4A) 
           1. Serve�te ca: 
          - document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur  
material, respectiv a mai multor materiale, dup� caz; 
          - document justificativ de sc�dere din gestiune; 
          - document justificativ de înregistrare în eviden�a magaziei �i în 
contabilitate.” 
 
               Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, pentru a putea fi deduse, 
cheltuielile efectuate de c�tre un contribuabil trebuie s� fie efectuate în interesul 
activit��ii  �i s� fie justificate prin documente. 
               Conform acestor prevederi legale, factura fiscal� are calitatea de 
document justificativ în baza c�ruia opera�iunile economice pot fi înregistrate în 
contabilitate. 
                Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� .....a dedus 
cheltuielile cu obiectele de inventar înregistrate în  contabilitate în  baza 
facturilor fiscale iar conform anexei existente la dosarul cauzei, aceste obiecte 
de inventar sunt necesare desf��ur�rii activit��ii de turism, deci cheltuielile sunt  
aferente veniturilor realizate. 
              Organele de control au considerat aceste obiecte de inventar ca fiind 
f�r� documente justificative �i ca fiind achizi�ionate în scop personal deoarece 
nu au fost înscrise în registrul inventar �i nu au fost întocmite note de recep�ie �i 
bonuri de consum. 
               Organele de control î�i motiveaz� decizia prin faptul c� aceste bunuri 
nu au fost înregistrate în contabilitate pe baz� de documente justificative 
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prev�zute de O.M.F.P. nr. 215/2000, motiva�ie care nu se justific� deoarece, 
conform acestui act normativ ,,factura fiscal� serve�te ca document justificativ 
de înregistrare în contabilitatea furnizorului �i a cump�r�torului.” 
               Având în vedere cele prezentate mai sus �i faptul c� obiectele de 
inventar au fost achizi�ionate �i înregistrate în contabilitate în baza facturilor 
fiscale, acestea având calitatea de documente justificative, rezult� c� m�sura 
organelor de control de neadmitere la deducere a  acestor cheltuieli este 
nelegal�, motiv pentru care urmeaz� a se admite contesta�ia pentru acest cap�t 
de cerere.  
              În baza prevederilor legale în vigoare �i având în vedere cele prezentate 
în con�inutul prezentei decizii, urmeaz� a se admite contesta�ia formulat� de 
.......... împotriva  Deciziilor de impunere nr. ....., privind diferen�a de impozit pe 
venit  în suma de ….. lei. 
 
 

  Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor art. 10 din O.G. nr. 71/2001 privind impozitul pe venit, 
art. 49 alin 4 �i 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 53 din H.G. 
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003, pct. 13 �i 14 din O.M.F.P. nr. 215/2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� 
simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, O.M.F.P. nr. 
425/1998 aprobarea Normelor metodologice de întocmire �i utilizare a 
formularelor tipizate, comune pe economie, care  nu au regim special,  
coroborate cu prevederile art. 186 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
                                   D E C I D E : 
    
 

   - respingerea contesta�iei formulate de .......... împotriva  
Deciziilor de impunere nr. ....., privind suma de ….. lei, reprezentând impozit 
pe venit, ca neîntemeiat�;     

- admiterea contesta�iei formulate de .......... împotriva  Deciziilor 
de impunere nr. ....., privind suma de ….. lei, reprezentând impozit pe venit. 

 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen 

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

 
 


