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DECIZIA NR. 19/2008

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de A.F.P.
... - Activitatea de Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie Fiscala
Persoane Fizice asupra contestatiei inregistrata la A.F.P. ..., sub
numarul ... din data de ..., iar la D.G.F.P. ... sub nr. ... din data de ...
formulata de ... cu sediul in .., strada ..., nr. ..., judetul ..., avand codul de
inregistrare fiscala ..., inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
....
Petenta formuleaza contestatia impotriva Deciziei de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare nr. ... din data de ..., pentru suma
totala de ... lei, reprezentand:
-... lei - impozit pe venit suplimentar;
-... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe venit;
-... lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
- ... lei - majorari aferente taxei pe valoarea adaugata.
Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 207
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, poarta semnatura titularului
dreptului procesual cu stampila aferenta.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
205 si 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice .. este competenta sa solutioneze
contestatia formulata de ... din ....
I. Petentul contesta Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare nr. ... din data de ..., considerand ca urmatoarele cheltuieli
sunt deductibile fiscal: lemne de foc, procurate cu factura nr. ... din data
de ..., aparat foto, calculator, motorina, ochelari, consumabile (CD-uri),
scule, reparatii auto, materiale de constructii, motocositoare. Petentul
sustine ca lemnele de foc au fost folosite pentru incalzirea spatiului unde
se desfasoara activitatea, aparatele foto si calculatorul nu pot sta intr-un
spatiu neancalzit. Motorina a fost folosita pentru deplasarile in tara la

solicitarile clientilor, Sibiu, Pitesti, Slatina, Ploiesti, Buzau, Brasov,
Alba-Iulia, Turda, Cluj, etc. Ochelarii achizitionati sunt folositi numai
pentru activitatea sa de cineast. Sculele achizitionate sant folosite pentru
confectionarea suportilor pentru vederi, pe care le realizeza in regie
proprie. Materialele de constructie sant folosite pentru constructia noului
sediu, iar motocositoarea este utilizata pentru intretinerea curtii unde
este sediul, iar reparatia auto, este o parte din valoarea totala, restul
sumei pana la valoarea de ... lei a suportat asiguratorul SC ....
Fata de cele mentionate mai sus petenta solicita anularea debitului
stabilit suplimentar de catre organul de control in suma totala de ... lei,
reprezentand impozit pe venit si taxa pe valoarea adaugata cu majorari
aferente acestora.
II. Prin raportul de inspectie fiscala nr. ... din data de ... s-au
stabilit debite suplimentare in suma totala de ... lei, reprezentand
impozit pe venit in suma de ... lei cu majorari de intarziere aferente
impozitului pe venit in suma de ... lei si taxa pe valoarea adaugata
stabilita suplimentar in suma de ... lei cu majorari aferente taxei pe
valoarea adaugata in suma de ... lei.
Organul de control a considerat ca nu se indeplinesc conditiile
prevazute in Cap. II pct. 43 din O.M.F.P. 1040/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei
contabile în partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea
de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, in legatura cu cheltuiala lemnelor de foc, materiale
consumabile, motorina, motocositoarea, reparatia auto, scule, ochelari si
CD-uri. Pentru cheltuiala privind aparatul foto, calculatorul, nu au fost
indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 4 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal.
Organul de inspectie fiscala prin Referatul privind solutionarea
contestatiei propune respingerea contestatiei depusa de ..., din ...,
pentru suma contestata, respectiv suma de ... lei, reprezentand impozit
pe venit si taxa pe valoarea adaugata cu majorari aferente acestora, ca
fiind nelegala, nedocumentata si nefondata.
III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa
analizeze daca suma totala de ... lei, reprezentand impozit pe venit
si taxa pe valoarea adaugata cu majorari aferente acestora, este
datorata bugetului general consolidat.

In fapt, inspectia fiscala la ... din ..., a cuprins perioada .. - ...,
verificand modul de determinare in plata a impozitelor si taxelor datorate
bugetului general consolidat.
In urma verificarii documentelor care au stat la baza intocmirii
evidentelor contabile, organul de control a constatat ca a fost dedusa
taxa pe valoarea adaugata in suma de .... lei, dupa bonuri fiscale fara a
fi insotite de facturi fiscale, pentru diverse bunuri achizitionate, pentru
taxa pe valoarea adaugata neadmisa la deducere au fost calculate
accesorii in suma de ... lei. Pentru veniturile realizate in anul fiscal ...,
organul de control a calculat un impozit pe venitul suplimentar in suma
de ... lei si accesorii in suma de ... lei. Diferenta de impozit pe venit se
datoreaza inregistrarii in evidenta contabila a unor cheltuieli
nedeductibile fiscal.
Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei si tinand cont de
afirmatiile organului de inspectie fiscala prezentate in punctul de vedere
privind solutionarea contestatiei se va respinge contestatia formulate de
... din ... pentru suma totala de... lei, reprezentand impozit pe venit si
taxa pe valoarea adaugata cu majorari aferente acestora, intrucat sunt
incalcate prevederile legale in ceea ce priveste deductibilitatea
cheltuielilor si pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata.
In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile
urmatoarelor articole :
- art. 43 din O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în
partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de
contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, prevede: "Conditiile generale pe care trebuie sa le
îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse,
sunt: a) sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul
realizarii venitului, justificate prin documente; b) sa fie cuprinse în
cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul caruia au fost platite;
c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II din Codul
fiscal; [.......]
- art. 48 alin. 4 lit. c) si alin. 7 lit. a) privind Codul fiscal, prevede:
“Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati
independente, determinat pe baza contabilitatii în partida simpla
(4)Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: .. c) sa respecte
regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II, dupa caz;
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de
contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;”
- art. 145 alin. 8, 9 si 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, prevede: " (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe

valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul
de deducere, în functie de felul operatiunii, cu unul din urmatoarele
documente: a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata,
aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi fie livrate, si
pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa îi fie
prestate de o alt persoana impozabila, cu factura fiscala, care cuprinde
informaiile prevzute la art. 155 alin. (8), si este emisa pe numele
persoanei de catre o persoana impozabila înregistrata ca platitor de taxa
pe valoarea adugata. Beneficiarii serviciilor prevazute la art. 150 alin. (1)
lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistrati ca platitori de taxa
pe valoarea adugata, justifica taxa dedusa, cu factura fiscala, întocmita
potrivit art. 155 alin. (4); (9) Prin normele de aplicare a prezentului titlu,
se prevad situatiile în care se poate folosi un alt document decât cele
prevazute la alin. (8), pentru a justifica dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adugata. (12) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevzut
la alin. (11), trebuie îndeplinite urmtoarele conditii: a) bunurile respective
urmeaza a fi folosite pentru operatiuni cu drept de deducere; b)
persoana impozabila trebuie sa deina o factura fiscala sau un alt
document legal aprobat care justifica suma taxei pe valoarea adugata
aferente bunurilor achizitionate.”
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in
conformitate cu prevederile art. art. 43 din O.M.F.P. nr. 1040/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea evidentei contabile în partida simpla de catre persoanele
fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 48 alin. 4 lit. c) si alin. 7 lit. a)
privind Codul fiscal, art. 145 alin. 8, 9 si 12 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si art.
216 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:
DECIDE
1. Respingerea contestatiei formulate de ... din ... pentru suma
totala de ... lei, reprezentand:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar;
- ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe venit;
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
-... lei - majorari aferente taxei pe valoarea adaugata.

2. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 alin.
(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta
decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data primirii, la
instanta de contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului
....

DIRECTOR EXECUTIV,

