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Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Activitatea de 
Inspectie Fiscala , prin adresa nr. ……/24.04.2009 înregistrat� la directie sub 
nr. …./27.04.2009, cu privire la contestatia formulata de AF W. 
 Contestatia, inregistrat� la Activitatea de Inspectie Fiscala sub 
nr…/16.04.2009, a fost formulata impotriva Deciziilor de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru 
persoane fizice care desf��oar� activit��i independente într-o form� de 
asociere nr…/18.03.2009. 
 Obiectul cauzei îl constituie suma de .. lei, reprezentând: 

- .. lei – impozit pe venit; 
- .. lei – majorari de intarziere aferente imozitului pe venit, 
precum �i m�sura de diminuare a pierderii fiscale aferent� anului 2008 cu 
suma de AA lei. 

 Constatând ca in spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) si 
alin.(2), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice 
Neamt este competenta sa solutioneze contestatia formulat� de A.F. W. 

 
 I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziilor de impunere 
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de inspectia fiscala 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente într-o form� de 
asociere nr…./18.03.2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
…/18.03.2009, emise de Activitatea de Inspectie Fiscala, motivand astfel: 
 La calculul venitului impozabil, respectiv a impozitului pe venit efectuat 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, petenta a constatat gre�eli ce au 
influen�at în mod nefavorabil asocia�ia familial�, respectiv: 
- nereportarea pierderii fiscale „în conformitate cu articolul 26, alineatul 1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
- impunerea dubl� a uiumului, deoarece organele de inspec�ie au calculat 
venituri la re�inerea acestuia de�i la comercializarea cherestelei rezultate 
asocia�ia familial� a înregistrat venituri. În condi�iile în care la re�inere se 
calculeaz� venituri, acestea devin cheltuieli la comercializare, ceea ce a 
condus la dublarea veniturilor în condi�iile în care organele de inspec�ie au „dat 
valori uiumului”. Se anexeaz� în xerocopie registrul de eviden�� a materialului 
lemnos unde se specific� re�inerea uiumului, iar la expedi�ie se specific� 
cantitatea expediat� din acesta, f�r� a avea cheltuil� pentru achizi�ie. 
- stabilirea �i impunerea unor valori pentru „mizeria” (de�eurile rezultate 
din procesarea brut� a lemnului rotund) care a fost expediat� pentru a face 
cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de Garda de Mediu. În 
România, precizeaz� petenta, nu exist� legisla�ie fiscal� care s� impun� 
stabilirea de valori aleatorii pentru „mizerii” doar în scopul de a atrage sume 
suplimentare la bugetul general consolidat al statului. Poate în alte domenii de 
activitate aceste rebuturi au valoare, dar în exploatarea forestier� nu; 
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- amortizarea eronat� a dobânzii în cadrul contractelor de leasing 
financiar, de�i art. 25 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 stipuleaz� c� „în cazul 
leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda”; 
- impozitul pe venit este o cheltuial� nedeductibil� �i nu a fost înregistrat 
în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i �i nici nu a fost trecut la capitolul 
cheltuieli în anul 2004, organele de inspec�ie sc�zând suma respectiv� de la 
cheltuieli. 
 Petenta prezint� detalierea neregulilor constatate �i precizeaz� c� 
depune documente în sus�inerea acestora, respectiv: 
 Referitor la anul 2004: 
- …lei – impozit pe venit ce nu a fost înregistrat în Registrul – jurnal de 
încas�ri �i pl��i �i nu a fost dedus ca �i cheltuial�, fapt ce rezult� din xerocopia 
registrului anexat� contesta�iei. Chitan�a nr. …/27.12.2004, anexat� în copie, 
reprezint� impozite �i taxe locale pl�tite de asocia�ia familial�; 
- …lei – venituri stabilite de organele de inspec�ie pentru îndep�rtarea 
„mizeriei �i a gunoaielor”, deoarece operatorul economic nu a încasat nicio 
sum� întrucât avea nevoie s� fac� curat pentru a nu fi sanc�ionat de Garda de 
Mediu. 
 În consecin��, petenta consider� c� pierderea fiscal� pentru anul 2004 a 
fost în sum� de CC lei. 
 Referitor la anul 2005: 
- .. lei – de�euri �i gunoaie pe care le-a expediat f�r� valoare pentru a 
face cur��enie; 
- CC lei – pierdere fiscal� reportat� din anul 2004. 
 În consecin�� rezult� un venit impozabil de .. lei raportat la cei 3 (trei) 
asocia�i �i la care se aplic� cota de impozit de 16% plus calculul accesoriilor. 
Se contest� un impozit în sum� de .. lei �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de .. lei. 
 Referitor la anul 2006: 
- .. lei – de�euri expediate f�r� valoare, cu men�iunea c� la pozi�ia 2 din 
anexa 6 la raport organele de inspec�ie fiscal� au dat o valoare „fabuloas�” 
acestora, respectiv de 1.000 lei/ton� de�eu �i au mai adaugat inc� o dat� 
valoarea cherestelei comercializate cu avizul nr. ../30.09.2006, de�i valoarea 
de XX lei se reg�se�te înregistrat� în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i 
anexat; 

- .. lei – dobânzi leasing financiar. 
 În consecin�� se diminueaz� venitul impozabil cu suma de .. lei, 
ajungându-se la o pierdere fiscal� pentru anul 2006 în sum� de .. lei. Se 
contest� un impozit pe venit în sum� de .. lei �i major�ri de întârziere aferente 
în sum� de … lei. 
 Referitor la anul 2007: 
- .. lei – sume considerate eronat ca venituri din valorificare de�eurilor �i a 
„mizeriei”; 
- … lei - dobânzi �i comisioane pentru leasingul financiar. Se prezint� o 
detaliere a facturilor din care rezult� suma de .. lei. 
- .. lei – pierdere fiscal� de reportat din anul 2006. 
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 În consecin��, se contest� un impozit pe venit în sum� de .. lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .. lei. 
 Referitor la anul 2008: 
- AA lei - dobânzi �i comisioane pentru leasingul financiar. Se prezint� o 
detaliere a facturilor în cauz� pentru suma de .. lei. 
 În consecin��, petenta consider� c� pierderea fiscal� pentru anul 2008 
se majoreaz� cu suma de AA lei ajungand la nivelul sumei de .. lei. 
 
 II. Activitatea de Inspectie Fiscala  a emis in data de 18.03.2009 pentru 
asocia�ii AF W, Deciziile de impunere nr.    privind impozitul pe venit 
stabilit suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoane fizice 
care desf��oar� activit��i independente într-o form� de asociere, potrivit 
c�rora: 
 La punctul 4.1.3 „Rezultatele inspec�iei fiscale privind impozitul pe venit” 
se mentioneaza urmatoarele: 
 Anul verificat: 2005 
 „Motivul de fapt” - diferen�a de venit net în sum� total� de     lei provine, 
printre altele, din urm�toarele diferen�e: 
-     lei – venituri realizate din comercializarea materialului lemnos pe 
baza avizelor de înso�ire neeviden�iate în registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. 
 Pentru întreaga diferen�� de venit net s-a stabilit un impozit pe venit în 
sum� de    lei pentru care s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de     lei. 
 „Temeiul de drept” acte normative: 
-  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 – cap. II, lit. B pct.13, lit. E, 
lit. G; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 48 alin.(1) �i (2) 
- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – pct. 36; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� – art. 79 alin.(1), art. 

119 – majorari de intarziere. 
 Anul verificat: 2006 
 „Motivul de fapt” - diferen�a de venit net în sum� total� de …. lei provine, 
printre altele, din urm�toarele diferen�e: 
- … lei – venituri realizate din comercializarea materialului lemnos pe 
baza avizelor de înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i; 
- … lei – cheltuieli nedeductibile fiscal aferente avansului �i ratelor de 
leasing pentru achizi�ionarea unui autoturism IVECO, fiind deductibile numai 
cheltuielile cu amortizarea, în sum� de … lei, aferent� bunurilor înregistrate în 
Registrul inventar, cu respectarea prevederilor privind regulile de stabilire a 
amortiz�rii.  
 Pentru întreaga diferen�� de venit net s-a stabilit un impozit pe venit în 
sum� de … lei pentru care s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
…lei. 
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 „Temeiul de drept” acte normative: 
- O.M.F.P. nr. 1040/2004 – cap. II, lit. B pct.13, lit. E, lit. G pct. 49 �i 52, lit. F 

pct. 43 lit. d); 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 24 alin.(1), art. 48 alin.(1), (2) 
�i (4) lit. a) �i c), alin. (7) lit. i), art. 84; 

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – pct. 36; 

- H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea �i completarea H.G. nr. 44/2004 – 
pct. 70^2. 

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� – art. 79 alin.(1), art. 
119 – majorari de intarziere. 

 Anul verificat: 2007 
 „Motivul de fapt” - diferen�a de venit net în sum� total� de .. lei provine, 
printre altele, din urm�toarele diferen�e: 
- .. lei – venituri realizate din comercializarea materialului lemnos pe baza 
avizelor de înso�ire neeviden�iate în registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i; 
- .. lei – cheltuieli nedeductibile fiscal aferente avansului �i ratelor de 
leasing pentru achizi�ionarea unui autoturism DACIA LOGAN �i aferente 
ratelor de leasing aferente autoturismului IVECO, fiind deductibile numai 
cheltuielile cu amortizarea, în sum� de .. lei, aferent� bunurilor înregistrate în 
Registrul inventar, cu respectarea prevederilor privind regulile de stabilire a 
amortiz�rii. 
 Pentru întreaga diferen�� de venit net s-a stabilit un impozit pe venit în 
sum� de .. lei pentru care s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de .. lei. 
 „Temeiul de drept” acte normative: 
- O.M.F.P. nr. 1040/2004 – cap. II, lit. B pct.13, lit. E, lit. G; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 48 alin.(1) �i (2) 
- H.G. nr. 44/2004 – pct. 36; 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� – art. 79 alin.(1), art. 119 
– majorari de intarziere. 
 
  Deciziile de impunere nr. ../18.03.2009 are ca anex� Raportul de 
inspectie fiscala nr. ../13.03.2009 in care se precizeaza urmatoarele: 
 Capitolul II „Date de identificare a contribuabilului”: 
- Cod de înregistrare fiscal�: 0000. 
- Tipul asocia�iei: Asocia�ie familial�. 
- Contract de asociere: nr. ../27.04.2000, nr. asocia�i 3. 
- Asocia�i: -SC– cot� reprezentare 40%; 
                - SV - cot� reprezentare 40%; 
                - SA - cot� reprezentare 20%;. 
- Persoana desemnat� prin contract s� reprezinte asocia�ia, care r�spunde de 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile �i desemnat� s� reprezinte 
contribuabilul pe durata inspec�iei fiscale: SV. 
 Capitolul III „Constat�ri privind impozitul pe venit”: 
 Perioada supus� controlului: 01.01.2004 – 31.12.2008. 
 3.4.1 Anul 2004 
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 La 31.12.2004 conform declara�iei de venit contribuabilul declar� o 
pierdere în sum� de … lei, iar la control s-a stabilit o pierdere fiscal� în sum� 
de GGG lei. 
 Diminuarea pierderii fiscale s-a determinat la control ca urmare a 
influen�ei veniturilor �i cheltuielilor, dup� cum urmeaz�: 
- majorarea veniturilor, printre altele, cu suma de .. lei (anexa 3) ce 
reprezint� venituri realizate din comercializarea materialului lemnos la 
persoane fizice pe baza avizelor de înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal 
de încas�ri �i pl��i; 
- diminuarea cheltuielilor, printre altele, cu suma de .. lei ce reprezint� 
plat� impozit �tef�nescu Cristian, cheltuial� nedeductibil� fiscal conform art. 
48 alin.(7) lit. a) din Legea nr. 571/2003. 
 3.4.2 Anul 2005 
 La 31.12.2005 conform declara�iei de venit contribuabilul a declarat un 
venit net în sum� de … lei, iar la control s-a determinat un venit net în sum� 
de … lei, determinat astfel: venit brut minus chletuieli. 
 Diferen�a de venit net s-a determinat la control ca urmare, printre altele, 
a major�rii veniturilor cu suma de .. lei (anexa 5) reprezentând venituri 
realizate din comercializarea materialului lemnos la persoane fizice pe baza 
avizelor de înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. 
-  Potrivit contractului de asociere nr. ../27.04.2000, venitul net 
suplimentar în sum� de .. lei, impozitul aferent în sum� de … lei si major�rile 
de întarziere în sum� de .. lei calculate în anexa 15, au fost distribuite pe cei 
trei asocia�.  
 3.4.3 Anul 2006 
 La 31.12.2006 conform declara�iei de venit contribuabilul a declarat o 
pierdere în sum� de … lei, iar la control s-a determinat un venit net în sum� de 
… lei. 
 Diferen�a de venit net în sum� de .. lei s-a determinat la control ca 
urmare a influen�ei veniturilor �i cheltuielilor, dup� cum urmeaz�: 
- majorarea veniturilor cu suma de … lei (anexa 6) ce reprezint� venituri 
realizate din comercializarea materialului lemnos pe baza avizelor de înso�ire 
neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i; 
- diminuarea cheltuielilor, printre altele, cu suma de … lei ce reprezint� 
cheltuieli nedeductibile fiscal aferente avansului �i ratelor de leasing pentru 
achizi�ionarea unui autoturism IVECO, fiind deductibile numai cheltuielile cu 
amortizarea, în sum� de … lei, aferent� bunurilor înregistrate în Registrul 
inventar, cu respectarea prevederilor privind regulile de stabilire a amortiz�rii.  
-  Potrivit contractului de asociere nr. ../27.04.2000, venitul net 
suplimentar în sum� de .. lei, impozitul aferent în sum� de .. lei si major�rile de 
întarziere în sum� de .. lei calculate în anexa 15, au fost distribuite pe cei trei 
asocia�i. 
 3.4.4 Anul 2007 
 La 31.12.2007 conform declara�iei de venit contribuabilul a declarat o 
pierdere în sum� de .. lei, iar la control s-a determinat un venit net în sum� de 
.. lei. 
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 Diferen�a de venit net în sum� de .. lei s-a determinat la control ca 
urmare a influen�ei veniturilor �i cheltuielilor, dup� cum urmeaz�: 
- majorarea veniturilor, printre altele, cu suma de .. lei (anexa 8) ce 
reprezint� venituri realizate din comercializarea materialului lemnos pe baza 
avizelor de înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i; 
- diminuarea cheltuielilor, printre altele, cu suma de .. lei ce reprezint� 
cheltuieli nedeductibile fiscal aferente avansului �i ratelor de leasing pentru 
achizi�ionarea unui autoturism DACIA LOGAN �i aferente ratelor de leasing 
aferente autoturismului IVECO, fiind deductibile numai cheltuielile cu 
amortizarea, în sum� de … lei, aferent� bunurilor înregistrate în Registrul 
inventar, cu respectarea prevederilor privind regulile de stabilire a amortiz�rii. 
-  Potrivit contractului de asociere nr. ../27.04.2000, venitul net 
suplimentar în sum� de .. lei, impozitul aferent în sum� de .. lei si major�rile de 
întarziere în sum� de … lei calculate în anexa 15, au fost distribuite pe cei trei 
asocia�i.  
 3.4.5 Anul 2008 
 La 31.12.2008 conform declara�iei de venit contribuabilul declar� o 
pierdere în sum� de .. lei, iar la control s-a stabilit o pierdere fiscal� în sum� 
de … lei. 
 Diminuarea pierderii fiscale s-a determinat la control ca urmare, printre 
altele, a diminu�rii cheltuielilor cu suma de AA lei ce reprezint� contravaloare 
rate leasing aferente autoturismului DACIA LOGAN achizi�ionat în anul 2007, 
eviden�iate �i declarate eronat ca �i cheltuieli deductibile. 
  
 III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pe perioada verificata, se retin urmatoarele: 
 
 1. Prin cauza supusa solutionarii Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice este investit� s� se pronun�e dac� este legal� m�sura stabilirii 
de c�tre Activitatea de Inspectie Fiscala  în sarcina AF W a impozitului pe 
venit în sum� de … lei �i a major�rilor de întârziere aferente în sum� de .. 
lei.  
 In fapt, 
 Referitor la anul 2004 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit la 31.12.2004 o pierdere fiscal� 
în sum� de GGG lei fa�� de pierderea declarat� de contribuabil în sum� de … 
lei, diminuarea pierderii fiscale fiind determinat�, printre altele, de urm�toarele: 
- majorarea veniturilor cu suma de … lei ce reprezint� venituri realizate 
din comercializarea materialului lemnos la persoane fizice pe baza avizelor de 
înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. Potrivit anexei 3 
a raportului de inspec�ie fiscal� suma de … lei se compune din: suma de … lei 
reprezentând „uium bu�tean” �i suma de … lei reprezentând „de�euri foc”, 
produse înscrise în avize de expedi�ie/însotire nefacturate �i neînregistrate ca 
venituri; 
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- diminuarea cheltuielilor deductibile cu suma de … lei ce reprezint� plat� 
impozit SC. 
 Petenta contest� cele constatate de organele de inspec�ie fiscal�, 
considerând c� pierderea fiscal� la 31.12.2004 este în sum� de CC lei, �i 
motiveaz� astfel: 
– uiumul re�inut a fost impus de dou� ori, deoarece organele de inspec�ie au 
calculat venituri la re�inerea acestuia de�i la comercializarea cherestelei 
rezultate asocia�ia familial� a înregistrat venituri;  
- stabilirea �i impunerea unor valori pentru „mizeria �i gunoaiele” (de�eurile 
rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund) care au fost expediate pentru 
a face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de Garda de Mediu; 
- 320 lei reprezint� impozite �i taxe locale pl�tite de asocia�ia familial�. 
 Cu adresa nr. …/05.05.2009 D.G.F.P., prin Biroul solu�ionare contesta�ii, 
a solicitat A.F. W documete în sus�inerea afirma�iilor privind impunerea dubl� a 
uiumului, în sensul c� veniturile aferente produselor re�inute ca uium au fost 
impuse atât la re�inerea cât �i la vânzarea acestora, petenta depunând la 
dosarul cauzei în copie registrul de eviden�� a materialelor lemnoase pentru 
perioada 2004 – 2007. 
 Cu adresa nr. …/14.05.2009 D.G.F.P., prin Biroul solu�ionare contesta�ii, 
a solicitat Cosiliului Local al comunei PT s� precizeze dac� prin chitan�a nr. 
../27.12.2004 au fost efectuate pl��i reprezentând impozite �i taxe locale de 
c�tre pl�titorul de impozite SC sau de c�tre pl�titorul A.F. W.  
 Cu adresa nr. …/20.05.2009, înregistrat� la D.G.F.P. sub nr. 
../22.05.2009, Prim�ria comunei PT comunic� urm�toerele: 
- în perioada la care se face referire în adresa nr. …/14.05.2009, 
respectiv anul 2004, A.F. W figureaz� în eviden�a fiscal� a comunei PT cu 
urm�toarele bunuri impozabile: 

- în matricola privind taxele aferente mijloacelor de transport pentru anii 
2004 – 2007, figureaz� la pozi�ia MM cu un camion marca Roman 
pentru care s-a stabilit un impozit anual în sum� de …lei; 

- la cl�diri figureaz� cu construc�ie cu destina�ie spa�iu comercial pentru 
care a fost stabilit un impozit în sum� de .. lei; 

- la impozitul pe teren figureaz� cu suma de .. lei pentru care s-a perceput 
o majorare de 1 leu. 

 Prim�ria PT mai precizeaz� „Concluzion�m faptul c� impozitele �i taxele 
locale stipulate în chitan�a mai sus men�ionat� apar�in A.F. W. 
 Referitor la anul 2005  
 Organele de inspec�ie fiscal� au majorat venitul net aferent anului 2005 
declarat de contribuabil cu suma de … lei, reprezentând venituri realizate din 
comercializarea materialului lemnos la persoane fizice pe baza avizelor de 
înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. Potrivit anexei 5 
a raportului de inspec�ie fiscal� suma de … lei reprezint� de�euri înscrise în 
avize de însotire nefacturate �i neînregistrate ca venituri. 
 Conform celor men�ionate în raportul de inspec�ie fiscal�, ce a stat la 
baza emiterii deciziilor de impunere atacate, la determinarea venitului anual 
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impozabil nu s-a luat în considerare pierderea fiscal� aferent� anului 2004 în 
sum� de GGG lei, stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�.  
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de … lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei, motivând astfel:  
- suma de … lei reprezint� de�euri �i gunoaie pe care le-a expediat f�r� 
valoare pentru a face cur��enie; 
- pierderea fiscal� în sum� de CC lei de reportat din anul 2004 nu a fost 
luat� în considerare de organele de inspec�ie fiscal�. 
 Referitor la anul 2006  
 Organele de inspec�ie fiscal� su stabilit la 31.12.2006 un venit net în 
sum� de … lei fa�� de pierderea declarat� de contribuabil în sum� de .. lei, 
diferen�a de venit net în sum� de … lei fiind determinat�, printre altele, de 
urm�toarele: 
- majorarea veniturilor cu suma de … lei ce reprezint� venituri realizate 
din comercializarea materialului lemnos pe baza avizelor de înso�ire 
neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. Potrivit anexei 6 a 
raportului de inspec�ie fiscal� suma de … lei se compune din: suma de .. lei 
reprezentând „uium bu�ten”, suma de … lei reprezentând de�euri �i suma de 
… lei reprezentând cherestea r��inoase, produse înscrise în avize de înso�ire 
nefacturate �i neînregistrate ca venituri; 
- diminuarea cheltuielilor, printre altele, cu valoarea ratelor de leasing 
pentru achizi�ionarea unui autoturism IVECO, fiind deductibile numai 
cheltuielile cu amortizarea aferent� mijlocului de transport ce face obiectul 
contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor privind regulile de 
stabilire a amortiz�rii.  
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de … lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei, considerând c� la 
31.12.2006 asocia�ia se afla în situa�ia înregistr�rii unei pierderi fiscale de .. 
lei, motivând astfel:  
- referitor la veniturile în suma de … lei: 
  – uiumul re�inut a fost impus de dou� ori, deoarece organele de 
inspec�ie au calculat venituri la re�inerea acestuia de�i la comercializarea 
cherestelei rezultate asocia�ia familial� a înregistrat venituri;  
  - stabilirea �i impunerea unor valori pentru „mizeria �i gunoaiele” 
(de�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund) care au fost 
expediate pentru a face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de 
Garda de Mediu. La pozi�ia 2 din anexa 6 la raport organele de inspec�ie 
fiscal� au dat o valoare „fabuloas�” acestora, respectiv de 1.000 lei/ton� 
de�eu �i au mai ad�ugat inc� o dat� valoarea cherestelei comercializate cu 
avizul nr. …/30.09.2006, de�i valoarea de XX lei se reg�se�te înregistrat� în 
Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i anexat. 
- … lei – organele de inspec�ie fiscal� au procedat eronat la amortizarea 
dobânzii în cadrul contractelor de leasing financiar, de�i Codul fiscal stipuleaz� 
c� în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda. 
 La dosarul cauzei a fost depus�, în copie, fila din Registrul – jurnal de 
încas�ri �i pl��i pentru anul 2006 din care rezult� înregistrarea la rubrica 
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„Încas�ri – numerar” a sumei de XX lei reprezentând vânz�ri în baza avizului 
de înso�ire nr…/30.09.2006. 
 Din analiza datelor înscrise anexa 7 a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…/18.03.2009 �i a facturilor anexate de petent� în copie la dosaul cauzei se 
constat� c� în cazul autoturismului IVECO, de�inut în baza unui contract de 
lesing financiar, organele de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile 
deductibile, calculate �i declarate de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de 
leasing �i a dobânzii aferente, reîntregind ulterior nivelul cheltuielilor 
deductibile cu amortizarea, calculat� la valoarea de intrare stabilit� prin 
însumarea ratei de leasing �i a dobânzii aferente.  
 Referitor la anul 2007  
 Organele de inspec�ie fiscal� su stabilit la 31.12.2007 un venit net în 
sum� de … lei fa�� de pierderea declarat� de contribuabil în sum� de 11.189 
lei, diferen�a de venit net în sum� de .. lei fiind determinat�, printre altele, de 
urm�toarele: 
- majorarea veniturilor, printre altele, cu suma de .. lei ce reprezint� 
venituri realizate din comercializarea materialului lemnos pe baza avizelor de 
înso�ire neeviden�iate în Registrul – jurnal de încas�ri �i pl��i. Potrivit anexei 8 
a raportului de inspec�ie fiscal� suma de .. lei se compune din: suma de .. lei 
reprezentând „uium bu�ten” �i suma de .. lei reprezentând de�euri, produse 
înscrise în avize de expedi�ie/înso�ire nefacturate �i neînregistrate ca venituri; 
- diminuarea cheltuielilor, printre altele, cu valoarea ratelor de leasing 
pentru autoturismele IVECO �i Dacia Logan (anexa 9 a raporului de inspec�ie 
fiscal�), fiind deductibile numai cheltuielile cu amortizarea aferent� mijloacelor 
de transport ce fac obiectul contractelor de leasing financiar, cu respectarea 
prevederilor privind regulile de stabilire a amortiz�rii.  
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de .. lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .. lei, motivând astfel:  
- referitor la veniturile în suma de … lei: 
  – uiumul re�inut a fost impus de dou� ori, deoarece organele de 
inspec�ie au calculat venituri la re�inerea acestuia de�i la comercializarea 
cherestelei rezultate asocia�ia familial� a înregistrat venituri;  
  - stabilirea �i impunerea unor valori pentru „mizeria �i gunoaiele” 
(de�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund) care au fost 
expediate pentru a face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de 
Garda de Mediu.  
- … lei – organele de inspec�ie fiscal� au procedat eronat la amortizarea 
dobânzii �i a comisioanelor în cadrul contractelor de leasing financiar, de�i 
Codul fiscal stipuleaz� c� în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce 
dobânda. 
 Din analiza datelor înscrise anexa 9 a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…/18.03.2009 �i a facturilor anexate de petent� în copie la dosaul cauzei se 
constat� urm�toarele: 
 Referitor la autoturismul IVECO – contract de lesing financiar - organele 
de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile deductibile, calculate �i declarate 
de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de leasing �i a dobânzii aferente, 



 10

reîntregind ulterior nivelul cheltuielilor deductibile cu amortizarea calculat� la 
valoarea de intrare stabilit� prin însumarea ratei de leasing �i a dobânzii 
aferente.  
 Referitor la autoturismul Dacia Logan – contract de lesing financiar - 
organele de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile deductibile, calculate �i 
declarate de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de leasing nu �i a dobânzii 
aferente �i nici a comisionului de gestiune, reîntregind ulterior nivelul 
cheltuielilor deductibile cu amortizarea calculat� la valoarea de inventar 
stabilit� la nivelul ratelor de leasing. Valoarea dobânzii aferente leasingului �i a 
comisionului înscris� în facturile men�ionate în contestie, respectiv facturile nr. 
00/05.09.2007, nr. 000/05.10.2007, nr. 0000/05.11.2007 �i nr. 
00000/05.12.2007, este în sum� de … lei. 
 
 In drept,  
 Referitor la stabilirea venitului net din activit��i independente  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare, stipuleaz� la art. 48 urm�toarele:  
 “(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca diferen�� 
între venitul brut �i cheltuielile aferente realiz�rii venitului, 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; 
 b) sumele primite sub form� de credite bancare sau de împrumuturi de 
la persoane fizice sau juridice; 
 c) sumele primite ca desp�gubiri; 
 d) sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat sau 
dona�ii.” 
 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la punctul 36 dat în aplicarea art. 48 din 
Codul fiscal, precizeaz�: 
 „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. 
 Prin activit��i adiacente se în�elege toate activit��ile care au leg�tur� cu 
obiectul de activitate autorizat. (…). 
 O.M.F.P. nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de 
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c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la capitolul II prevede 
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.(…) 
 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; 
- sumele primite sub form� de credite bancare sau de împrumuturi de la 
persoane fizice ori persoane juridice; 
- sumele primite ca desp�gubiri; 
- sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat sau dona�ii. 
(…).” 
 Referitor la deductibilitatea cheltuielilor  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare, stipuleaz� la art. 49 devenit 48 începând cu 01.01.2005, 
urm�toarele:  
 „(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
 (…) 
 l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing 
- în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv cheltuielile cu 
amortizarea �i dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în 
conformitate cu prevederile privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing; 
(…) 
 (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
 a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau 
al familiei sale;(…).” 
 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la punctul 38 dat în aplicarea art. 48 din 
Codul fiscal, precizeaz�: 
 “Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
 (…) 
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) în 
cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv cheltuielile cu amortizarea 
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�i dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu 
prevederile privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing; 
 (…).” 
 H.G. nr. 44/2004, în vigoare pâna la 01.01.2005, la punctul 54 dat în 
aplicarea art.49 din Codul fiscal, prevede: 
 „Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
(…) 
- cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit; (…).” 
 Referitor la recuperarea pierderii fiscale  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare, stipuleaz� la art. 80 urm�toarele:  
 Stabilirea venitului net anual impozabil 
 (1) Venitul net anual impozabil se stabile�te pe fiecare surs� din 
categoriile de venituri men�ionate la art. 41 lit. a), c) �i f) prin deducerea din 
venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. 
 (…) 
 (3) Pierderea fiscal� anual� înregistrat� din activit��i independente, 
cedarea folosin�ei bunurilor �i din activit��i agricole se poate compensa cu 
rezultatele pozitive ob�inute din aceea�i surs� de venit. Pierderea care r�mâne 
necompensat� în cursul aceluia�i an fiscal devine pierdere reportat�. 
Pierderile provenind din str�in�tate ale persoanelor fizice rezidente se 
compenseaz� cu veniturile de aceea�i natur� �i surs�, din str�in�tate, pe 
fiecare �ar�, înregistrate în cursul aceluia�i an fiscal, sau se reporteaz� pe 
urm�torii 5 ani asupra veniturilor realizate din �ara respectiv�. 
 (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urm�toarele: 
 a) reportul se efectueaz� cronologic, în func�ie de vechimea pierderii, în 
urm�torii 5 ani consecutivi; 
 b) dreptul la report este personal �i netransmisibil; 
 c) pierderea reportat�, necompensat� dup� expirarea perioadei 
prev�zute la lit. a), reprezint� pierdere definitiv� a contribuabilului.” 
 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la punctele 156, 159 �i 160 date în 
aplicarea art. 80 din Codul fiscal, precizeaz�: 
 „156. Pentru determinarea venitului net anual impozabil se procedeaz� 
astfel: 
 (…)  
 b) venitul net anual impozabil se determin� pe fiecare surs� de venit prin 
deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale din aceea�i surs� admise 
la report pentru anul fiscal de impunere. 
 Dac� pierderile fiscale reportate aferente unei surse sunt mai mari decât 
venitul net anual al sursei respective, rezultatul reprezint� pierdere de reportat. 
(…) 
 159. Dac� în urma compens�rii admise pentru anul fiscal r�mâne o 
pierdere necompensat�, aceasta reprezint� pierdere fiscal� reportat� pe anii 
urm�tori pân� la al cincilea an inclusiv. 
 160. Regulile de compensare �i reportare a pierderilor sunt urm�toarele: 
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 a) reportarea pierderilor se va face an dup� an, pe sursa respectiv�, 
începând cu pierderea cea mai veche; 
 b) dreptul la reportul pierderii este personal �i supus identit��ii 
contribuabilului; nu poate fi transmis mo�tenitorilor sau oric�rei alte persoane, 
în scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, �i reprezint� pierdere 
definitiv� a contribuabilului decedat.” 
 Referitor la major�rile de întârziere 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 Art. 119 
 „(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere.” 
 Art. 120 
 „(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 
 Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate în fapt re�inem 
urm�toarele: 

• Referitor la anul 2004 
 Potrivit actelor normative invocate în drept se re�in urm�toarele: 
 În venitul brut se includ �i veniturile în natur� ob�inute din prestarea de 
servicii �i executarea de lucr�ri, precum �i orice alte venituri ob�inute din 
exercitarea activit��ii �i din alte activit��i adiacente. 
 Nu sunt considerate venituri brute: 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; sumele primite sub form� de credite bancare 
sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca 
desp�gubiri; sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat 
sau dona�ii. 
 Cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit, 
reprezint� cheltuieli deductibile. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� la 31.12.2004 A.F. W 
înregistraz� o pierdere fiscal� în sum� de GGG lei. 
 Referitor la veniturile în sum� de… lei 
 Uiumul re�inut ca plat� în natur� pentru serviciile de procesare a 
materialului lemnos (lemn rotund) efectuate de asocia�ia familial� se 
încadreaz� în categoria veniturilor ob�inute din prestarea de servicii.  
 Din analiza Registrului de intrare – ie�ire – material lemnos pentru anul 
2004, depus de petent� în copie la dosarul contesta�iei în sus�inerea cauzei, 
rezult� c� asocia�ia a re�inut material lemnos ca plat� în natur� pentru 
serviciile prestate c�tre diverse persoane fizice, f�r� a declara aceste venituri 
ca venituri impozabile. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia uiumul a fost impus de dou� ori, 
deoarece organele de inspec�ie au calculat venituri la re�inerea acestuia în 
condi�iile în care la comercializarea cherestelei rezultate asocia�ia familial� a 
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înregistrat venituri, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
din urm�toarele motive: 
 D.G.F.P., prin Biroul solu�ionare contesta�ii, a solicitat asocia�iei, prin 
adresa nr. …/05.05.2009, documente în sus�inerea afirma�iilor privind 
impunerea dubl� a uimului, în sensul c� veniturile aferente produselor re�inute 
ca uium au fost impuse atât la re�inerea cât �i la vânzarea acestora, petenta 
trasmitând în sus�inere, în copie, Registrului de intrare – ie�ire – material 
lemnos pentru anul 2004.  
 Din analiza datelor înscrise în acest registru rezult� doar re�inerea 
uiumului nu �i modul în care acesta a fost valorificat, vândut ca atare sau 
transformat în cherestea, petenta nedemonstrând cu documente cele 
sus�inute în sensul c� lemnul rotund re�inut ca uium a fost prelucrat �i 
tranformat în cherestea care a fost vândut� �i înregistrat� ca venituri. 
 În aceste condi�ii, întrucât materialul lemnos re�inut ca plat� în natur� 
pentru serviciile prestate de asocia�ie c�tre diverse persoane fizice reprezint� 
venituri realizate de aceasta, iar din analiza argumentelor �i a documentelor 
depuse în sus�inere nu rezult� o alt� situa�ie decât cea constatat� de organele 
de inspec�ie fiscal�, rezult� c� m�sura de majorare a veniturilor cu sum� 
de … lei este legal�.  
 Referitor la veniturile în sum� de … lei 
 De�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund, expediate 
c�tre diverse persoane de A.F. W în baza avizelor de expedi�ie/înso�ire, se 
încadreaz� în categoria veniturilor ob�inute de asocia�ie din exercitarea 
activit��ii. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia de�eurile rezultate din procesarea brut� 
a lemnului rotund nu reprezint� venituri întrucât acestea au fost expediate 
pentru a se face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de c�tre 
Garda de Mediu, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
deoarece prevederile legale stipuleaz� clar ce nu constituie venit brut, 
de�eurile rezultate din procesarea lemnului rotund �i expediate c�tre diverse 
persoane neintând în aceast� categorie. 
 Astfel organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit suma de 
.. lei ca fiind venituri provenind din valorificarea de�eurilor rezultate din 
procesarea materialului lemnos. 
 Referitor la cheltuielile în sum� de .. lei neadmise la deducere de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, retinem c� aceast� sum� reprezint� impozite �i 
taxe locale achitate de A.F. W cu chitan�a nr …/27.12.2004, a�a cum a 
confirmat Prim�ria comunei Poiana Teiului prin adresa nr…/22.05.2009. Astfel 
organele de inspec�ie fiscal� în mod eronat au stabilit c� suma de .. lei 
reprezint� plat� impozit SC, stabilind în mod nelegal c� aceste cheltuieli sunt 
nedeductibile fiscal. 
 Având în vedere cele prezentate, re�inem urm�toarele: 
 Se va respinge contesta�ia formulat� de A.F.W împotriva m�surii de 
majorare a veniturilor aferente anului 2004 cu suma de .. lei, cu consecin�a 
diminu�rii pierderii fiscale aferente anului 2004 cu aceast� sum�. 
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 Se va admite contesta�ia formulat� împotriva m�surii de diminuare a 
cheltuielilor deductibile aferente anului 2004 cu suma de ZZ lei, cu consecin�a 
major�rii pierderii fiscale aferente anului 2004 cu aceast� sum�. 
 Urmare celor re�inute piederea fiscal� de reportat aferent� anului 
2004 este în sum� de HH lei (GGG lei + ZZ lei). 

• Referitor la anul 2005 
 Potrivit actelor normative invocate în drept se re�in urm�toarele: 
 În venitul brut se includ, printre altele, orice venituri ob�inute de asocia�ia 
familial� din exercitarea activit��ii �i din alte activit��i adiacente. 
 Nu sunt considerate venituri brute urm�torele: 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; sumele primite sub form� de credite bancare 
sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca 
desp�gubiri; sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat 
sau dona�ii. 
 Venitul net anual impozabil se determin� pe fiecare surs� de venit prin 
deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale, reportul efectuându-se 
cronologic, în func�ie de vechimea pierderii, în urm�torii 5 ani consecutivi, 
dreptul la report fiind personal �i netransmisibil. 
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de .. lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� de .. lei, motivând astfel:  
- suma de … lei reprezint� de�euri pe care le-a expediat f�r� valoare pentru a 
face cur��enie; 
- pierderea fiscal� în sum� de CC lei de reportat din anul 2004 nu a fost luat� 
în considerare de organele de inspec�ie fiscal�. 
 Referitor la veniturile în sum� de .. lei 
 De�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund, expediate 
c�tre diverse persoane de A.F. W în baza avizelor de înso�ire, se încadreaz� 
în categoria veniturilor ob�inute de asocia�ie din exercitarea activit��ii. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia de�eurile rezultate din procesarea brut� 
a lemnului rotund nu reprezint� venituri întrucât acestea au fost expediate 
pentru a se face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de c�tre 
Garda de Mediu, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
deoarece prevederile legale stipuleaz� clar ce nu constituie venit brut, 
de�eurile rezultate din procesarea lemnului rotund �i expediate c�tre diverse 
persoane neintând în aceast� categorie. 
 Astfel organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit suma de .. lei 
ca fiind venituri provenind din valorificarea de�eurilor rezultate din procesarea 
materialului lemnos. 
 Referitor la pierderea fiscal� de reportat în sum� de CC lei 
 A�a cum s-a re�inut anterior, la finele anului 2004 A.F. W înregistreaz� o 
pierdere fiscal� de reportat în sum� de HH lei, asocia�ia fiind în drept s� 
deduc� din venitul net al anului 2005 aceast� pierdere fiscal�. 
 Organele de inspec�ie fiscal�, la determinarea venitului anual impozabil 
al anului 2005, în mod eronat nu au luat în considerare pierderea fiscal� 
aferent� anului 2004, majorând nelegal venitul net impozabil al anului 2005.  
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 Având în vedere cele prezentate, re�inem urm�toarele: 
 Se va admite contesta�ia formulat� de A.F. W pentru suma de .. lei 
(HH lei x 16%) reprezentând impozit pe venit aferent anului 2005, urmând 
a se anula men�iunile referitoare la aceast� sum� din Deciziile de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente într-o form� de asociere nr. …/18.03.2009 �i din Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. …/18.03.2009, emise de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� . 
 Se va respinge contesta�ia formulat� de A.F. W pentru suma de .. lei 
reprezentând impozit pe venit aferent anului 2005 stabilit prin Deciziile de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. ../18.03.2009, emise de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� . 
 Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ..3 lei, având în 
vedere principiul de drept potrivit c�reia „accesoriul urmeaz� principalul”, pe 
cale de consecin�� se va admite contesta�ia petentei �i pentru major�rile de 
întârziere în sum� de … lei, urmând a se anula men�iunile referitoare la 
aceast� sum� din Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../18.03.2009, emise de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, �i a se respinge pentru major�rile de intârziere în sum� de 
.. lei. 

• Referitor la anul 2006 
 Potrivit actelor normative invocate în drept se re�in urm�toarele: 
 În venitul brut se includ �i veniturile în natur� ob�inute din prestarea de 
servicii �i executarea de lucr�ri, precum �i orice alte venituri ob�inute din 
exercitarea activit��ii �i din alte activit��i adiacente. 
 Nu sunt considerate venituri brute urm�torele: 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; sumele primite sub form� de credite bancare 
sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca 
desp�gubiri; sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat 
sau dona�ii. 
 Cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) 
în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv cheltuielile cu 
amortizarea �i dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în 
conformitate cu prevederile privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing, sunt cheltuieli deductibile.  
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de .. lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .. lei, considerând c� la 31.12.2006 
asocia�ia se afla în situa�ia înregistr�rii unei pierderi fiscale de .. lei. 
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 Referitor la veniturile în sum� de .. lei 
 Uiumului re�inut ca plat� în natur� pentru serviciile de procesare a 
materialului lemnos (lemn rotund) efectuate de asocia�ia familial� se 
încadreaz� în categoria veniturilor ob�inute din prestarea de servicii.  
 Din analiza Registrului unic de eviden�� a materialelor lemnoase pentru 
luna iunie 2006, depus de petent� în copie la dosarul contesta�iei în sus�inerea 
cauzei, rezult� c� asocia�ia a re�inut material lemnos ca plat� în natur� pentru 
serviciile prestate c�tre diverse persoane fizice, f�r� a declara aceste venituri 
ca venituri impozabile. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia uiumul a fost impus de dou� ori, 
deoarece organele de inspec�ie au calculat venituri la re�inerea acestuia în 
condi�iile în care la comercializarea cherestelei rezultate asocia�ia familial� a 
înregistrat venituri, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
din urm�toarele motive: 
 D.G.F.P., prin Biroul solu�ionare contesta�ii, a solicitat asocia�iei, prin 
adresa nr. ../05.05.2009, documente în sus�inerea afirma�iilor privind 
impunerea dubl� a uimului, în sensul c� veniturile aferente produselor re�inute 
ca uium au fost impuse atât la re�inerea cât �i la vânzarea acestora, petenta 
trasmitând în sus�inere, în copie, Registrul unic de eviden�� a materialelor 
lemnoase pentru anul 2006.  
 Din analiza datelor înscrise în acest registru rezult� doar re�inerea 
uiumului nu �i modul în care acesta a fost valorificat, vândut ca atare sau 
transformat în cherestea, petenta nedemonstrând cu documente cele 
sus�inute în sensul c� lemnul rotund re�inut ca uium a fost prelucrat �i 
tranformat în cherestea care a fost vândut� �i înregistrat� ca venituri. 
 În aceste condi�ii, întrucât materialul lemnos re�inut ca plat� în natur� 
pentru serviciile prestate de asocia�ie c�tre diverse persoane fizice reprezint� 
venituri realizate de aceasta, iar din analiza argumentelor �i a documentelor 
depuse în sus�inere nu rezult� o alt� situa�ie decât cea constatat� de organele 
de inspec�ie fiscal�, rezult� c� m�sura de majorare a veniturilor cu suma 
de .. lei este legal�, urmând a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 
 Referitor la veniturile în sum� de .. lei (.. lei de�euri �i .. lei cherestea) 
 De�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund, expediate 
c�tre diverse persoane de A.F. W în baza avizelor de înso�ire, se încadreaz� 
în categoria veniturilor ob�inute de asocia�ie din exercitarea activit��ii. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia de�eurile rezultate din procesarea brut� 
a lemnului rotund nu reprezint� venituri întrucât acestea au fost expediate 
pentru a se face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de c�tre 
Garda de Mediu, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
deoarece prevederile legale stipuleaz� clar ce nu constituie venit brut, 
de�eurile rezultate din procesarea lemnului rotund �i expediate c�tre diverse 
persoane neintând în aceast� categorie. 
 Nici motiva�ia petentei potrivit c�reia organele de inspec�ie fiscal� au dat 
o valoare „fabuloas�” de�eurilor, respectiv de 1.000 lei/ton� de�eu, nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contestatiei întrucât acest pre� nu a fost 
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stabilit de organele de inspec�ie fiscal�, ci a fost înscris de asocia�ie în avizul 
de înso�ire nr. ../30.09.2006 emis de aceasta. 
 În ceea ce prive�te avizul de înso�ire nr…./30.09.2006, aflat în copie la 
dosarul cauzei, a c�rei valoare total� este de .. lei, din care .. lei reprezint� 
contravaloare de�euri �i .. lei reprezint� contavaloare cherestea, re�inem c� 
suma de XX lei reprezentând venituri aferente avizului de înso�ire nr. 
…/30.09.2006 a fost înscris� ca încas�ri în Registrul – jurnal de încas�ri �i 
pl��i întocmit pentru anul 2006, suma fiind inclus� de asocia�ie în venitul 
declarat pentru anul 2006. Acest aspect a fost confirmat �i de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� în referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr. 
../24.04.2009. În aceste condi�ii, veniturile în sum� de XX lei fiind declarate 
de asocia�ie, re�inem c� m�sura de majorare a veniturilor cu aceast� 
sum� nu este legal�, contesta�ia petentei urmând a se admite. 
 În baza celor prezentate anterior constat�m c� organele de 
inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit suma de …. lei (… lei – XX lei) ca 
fiind venituri provenind din valorificarea de�eurilor rezultate din 
procesarea materialului lemnos, urmând a se respinge contesta�ia 
petentei ca neîntemiat�. 
 Referitor la cheltuielile reprezentând dobânzi în cadrul contractelor de 
leasing financiar 
 În cazul autoturismului IVECO, de�inut de asocia�ie în baza unui contract 
de lesing financiar, organele de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile 
deductibile, calculate �i declarate de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de 
leasing �i a dobânzii aferente, reîntregind ulterior nivelul cheltuielilor 
deductibile cu amortizarea calculat� la valoarea de intrare stabilit� prin 
însumarea ratei de leasing �i a dobânzii aferente, contrar prevederilor legale 
care stipuleaz� c� dobânzile pentru contractele de leasing financiar sunt 
integral cheltuieli deductibile, dobânda neintrând în valoarea supus� 
amortiz�rii.  
 Întrucât organul de solutionare a contestatiei nu se poate pronunta in 
legatura cu cuantumul cheltuielilor considerate eronat de organul de inspectie 
fiscala ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, urmeaz� ca din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspectie fiscala 
nr. …/18.03.2009 sa se desfiinteze mentiunile referitoare la deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea aferent� anului 2006 pentru autoturismul IVECO 
de�inut în baza unui contract de leasing financiar. Aceste aspecte vor fi 
reverificate de catre o alta echipa de inspectie fiscala decat cea care a intocmit 
actele atacate, reverificare la care se va stabili cuantumul cheltuielilor 
deductibile din punct de vedere fiscal inregistrate ca amortizare pentru 
autoturismul IVECO, cu luarea în considerare a faptului c� dobânzile pentru 
contractele de leasing financiar sunt cheltuieli deductibile, dobânda neintrând 
în valoarea supus� amortiz�rii. 

Pentru anul 2006 concluzionam c�, se vor desfiin�a men�iunile din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
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inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspectie fiscala 
nr. ../18.03.2009 privind impozitul pe venit în sum� de .. lei, urmând ca acest 
impozit sa fie reverificat pe aceeasi perioad�, cu luarea in considerare a celor 
retinute in prezenta decizie de solutionare a contestatiilor, respectiv: 
- respingerea contesta�iei în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de .. lei; 
- respingerea contesta�iei în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de … lei; 
- admiterea contesta�ie în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de XX lei; 
- desfiin�area din actele atacate a mentiunilor privind deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea aferent� anului 2006 pentru autoturismul IVECO 
de�inut în baza unui contract de leasing financiar. 

Referitor la major�rile de întârziere în sum� de .. lei, având în vedere 
principiul de drept potrivit c�reia „accesoriul urmeaz� principalul”, pe cale de 
consecin�� se vor desfiin�a �i men�iunile referitoare la aceast� sum� din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. …/18.03.2009, emise de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� , urmând ca 
majorarile de intarziere sa fie recalculate de catre o alta echipa de inspectie 
fiscala decat cea care a intocmit actele atacate functie de obligatiile ce vor 
rezulta in urma reverificarii impozitului pe venit, cu luarea în considerare a 
solutiilor de admitere si respingere pronuntate prin prezenta decizie.  

La reverificare se vor avea in vedere si Instructiunile pentru aplicarea 
titlului IX din O.G.nr.92/2003, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui 
A.N.A.F. nr.519/2005 care precizeaza: 

"12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. 
     12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii." 

• Referitor la anul 2007 
 Potrivit actelor normative invocate în drept se re�in urm�toarele: 
 În venitul brut se includ �i veniturile în natur� ob�inute din prestarea de 
servicii �i executarea de lucr�ri, precum �i orice alte venituri ob�inute din 
exercitarea activit��ii �i din alte activit��i adiacente. 
 Nu sunt considerate venituri brute urm�torele: 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; sumele primite sub form� de credite bancare 
sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca 
desp�gubiri; sumele sau bunurile primite sub form� de sponsoriz�ri, mecenat 
sau dona�ii. 
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 Cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria (rata de leasing) 
în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv cheltuielile cu 
amortizarea �i dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în 
conformitate cu prevederile privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing, sunt cheltuieli deductibile.  
 Petenta contest� diferen�a de impozit pe venit în sum� de … lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei.  
 Referitor la veniturile în sum� de … lei  
Uiumului re�inut ca plat� în natur� pentru serviciile de procesare a materialului 
lemnos (lemn rotund) efectuate de asocia�ia familial� se încadreaz� în 
categoria veniturilor ob�inute din prestarea de servicii.  
 Din analiza Registrului unic de eviden�� a materialelor lemnoase pentru 
luna decembrie 2007, depus de petent� în copie la dosarul contesta�iei în 
sus�inerea cauzei, rezult� c� asocia�ia a re�inut material lemnos ca plat� în 
natur� pentru serviciile prestate c�tre diverse persoane fizice, f�r� a declara 
aceste venituri ca venituri impozabile. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia uiumul a fost impus de dou� ori, 
deoarece organele de inspec�ie au calculat venituri la re�inerea acestuia în 
condi�iile în care la comercializarea cherestelei rezultate asocia�ia familial� a 
înregistrat venituri, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
din urm�toarele motive: 
 D.G.F.P. , prin Biroul solu�ionare contesta�ii, a solicitat asocia�iei, prin 
adresa nr. …/05.05.2009, documente în sus�inerea afirma�iilor privind 
impunerea dubl� a uimului, în sensul c� veniturile aferente produselor re�inute 
ca uium au fost impuse atât la re�inerea cât �i la vânzarea acestora, petenta 
trasmitând în sus�inere, în copie, Registrul unic de eviden�� a materialelor 
lemnoase pentru anul 2007.  
 Din analiza datelor înscrise în acest registru rezult� doar re�inerea 
uiumului nu �i modul în care acesta a fost valorificat, vândut ca atare sau 
transformat în cherestea, petenta nedemonstrând cu documente cele 
sus�inute în sensul c� lemnul rotund re�inut ca uium a fost prelucrat �i 
tranformat în cherestea care a fost vândut� �i înregistrat� ca venituri. 
 În aceste condi�ii, întrucât materialul lemnos re�inut ca plat� în natur� 
pentru serviciile prestate de asocia�ie c�tre diverse persoane fizice reprezint� 
venituri realizate de aceasta, iar din analiza argumentelor �i a documentelor 
depuse în sus�inere nu rezult� o alt� situa�ie decât cea constatat� de organele 
de inspec�ie fiscal�, rezult� c� m�sura de majorare a veniturilor cu suma de .. 
lei este legal�, urmând a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 
 Referitor la veniturile în sum� de… lei 
 De�eurile rezultate din procesarea brut� a lemnului rotund, expediate 
c�tre diverse persoane de A.F. W în baza avizelor de înso�ire, se încadreaz� 
în categoria veniturilor ob�inute de asocia�ie din exercitarea activit��ii. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia de�eurile rezultate din procesarea brut� 
a lemnului rotund nu reprezint� venituri întrucât acestea au fost expediate 
pentru a se face cur��enie �i pentru a nu fi sanc�ionat� asocia�ia de c�tre 
Garda de Mediu, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
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deoarece prevederile legale stipuleaz� clar ce nu constituie venit brut, 
de�eurile rezultate din procesarea lemnului rotund �i expediate c�tre diverse 
persoane neintând în aceast� categorie. 
 Organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au stabilit suma de.. lei ca 
fiind venituri provenind din valorificarea de�eurilor rezultate din procesarea 
materialului lemnos, urmând a se respinge contesta�ia petentei ca 
neîntemiat�. 
 Referitor la cheltuielile reprezentând dobânzi în cadrul contractelor de 
leasing financiar 
 În cazul autoturismului Dacia Logan de�inut în baza unui contract de 
leasing financiar, organele de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile 
deductibile, calculate �i declarate de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de 
leasing nu �i a dobânzii aferente �i nici a comisionului de gestiune cum în mod 
eronat motiveaz� petenta, reîntregind ulterior nivelul cheltuielilor deductibile cu 
amortizarea calculat� la valoarea de inventar stabilit� la nivelul ratelor de 
leasing. Valoarea dobânzii aferente leasingului �i a comisionului înscris� în 
facturile men�ionate în contestie, respectiv facturile nr. 00/05.09.2007, nr. 
000/05.10.2007, nr. 0000/05.11.2007 �i nr. 00000/05.12.2007, este în sum� 
de .. lei, cu aceast� sum� nefiind diminuate cheltuielile deductibile de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, dup� cum rezult� din anexa nr. 9 a raportului de 
inspec�ie fiscal�, urmând a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei.  
 În cazul autoturismului IVECO de�inut de asocia�ie în baza unui contract 
de lesing financiar, organele de inspec�ie fiscal� au diminuat cheltuielile 
deductibile, calculate �i declarate de asocia�ia familial�, cu valoarea ratelor de 
leasing �i a dobânzii aferente, reîntregind ulterior nivelul cheltuielilor 
deductibile cu amortizarea calculat� la valoarea de intrare stabilit� prin 
însumarea ratei de leasing �i a dobânzii aferente, contrar prevederilor legale 
care stipuleaz� c� dobânzile pentru contractele de leasing financiar sunt 
integral cheltuieli deductibile, dobânda neintrând în valoarea supus� 
amortiz�rii. 
 Întrucât organul de solutionare a contestatiei nu se poate pronunta in 
legatura cu cuantumul cheltuielilor considerate eronat de organul de inspectie 
fiscala ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, urmeaz� ca din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspectie fiscala 
nr. ../18.03.2009 sa se desfiinteze mentiunile referitoare la deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea aferent� anului 2007 pentru autoturismul IVECO 
de�inut în baza unui contract de leasing financiar. Aceste aspecte vor fi 
reverificate de catre o alta echipa de inspectie fiscala decat cea care a intocmit 
actele atacate, reverificare la care se va stabili cuantumul cheltuielilor 
deductibile din punct de vedere fiscal inregistrate ca amortizare pentru 
autoturismul IVECO, cu luarea în considerare a faptului c� dobânzile pentru 
contractele de leasing financiar sunt cheltuieli deductibile, dobânda neintrând 
în valoarea supus� amortiz�rii. 
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Pentru anul 2007 concluzionam c�, se vor desfiin�a men�iunile din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspectie fiscala 
nr. ../18.03.2009 privind impozitul pe venit în sum� de .. lei, urmând ca acest 
impozit sa fie reverificat pe aceeasi perioad�, cu luarea in considerare a celor 
retinute in prezenta decizie de solutionare a contestatiilor, respectiv: 
- respingerea contesta�iei în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de.. lei; 
- respingerea contesta�iei în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de .. lei; 
- respingerea contesta�ie în ceea ce prive�te m�sura de diminuare a 
cheltuielilor deductibile cu suma de .. lei; 
- desfiin�area din actele atacate a mentiunilor privind deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea aferent� anului 2007 pentru autoturismul IVECO 
de�inut în baza unui contract de leasing financiar. 

Referitor la major�rile de întârziere în sum� de .. lei, având în vedere 
principiul de drept potrivit c�reia „accesoriul urmeaz� principalul”, pe cale de 
consecin�� se vor desfiin�a �i men�iunile referitoare la aceast� sum� din 
Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
într-o form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ../18.03.2009, emise de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, urmând ca 
majorarile de intarziere sa fie recalculate de catre o alta echipa de inspectie 
fiscala decat cea care a intocmit actele atacate functie de obligatiile ce vor 
rezulta in urma reverificarii impozitului pe venit, cu luarea în considerare a 
solutiilor de respingere pronuntate prin prezenta decizie.  

La reverificare se vor avea in vedere si Instructiunile pentru aplicarea 
titlului IX din O.G.nr.92/2003, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui 
A.N.A.F. nr.519/2005 care precizeaza: 

"12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. 
     12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii." 
 
 2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice  se poate învesti cu analiza pe fond a contesta�iei 
formulate de AF W împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
../18.03.2009, în condi�iile în care respectivul act nu este susceptibil a fi 
contestat, raportul fiind act premerg�tor dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�. 
 
 



 23

 În fapt, 
 Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�  au 
procedat la verificarea impozitului pe venit pentru perioada 2004 – 2008, 
întocmind Raportul de inspec�ie fiscal� nr. …/18.03.2009 în care pentru anul 
2008 s-au f�cut urmatoarele constat�ri:  
 La 31.12.2008 conform declara�iei de venit contribuabilul declar� o 
pierdere în sum� de .. lei, iar la control s-a stabilit o pierdere fiscal� în sum� 
de .. lei. 
 Diminuarea pierderii fiscale s-a determinat la control ca urmare, printre 
altele, a diminu�rii cheltuielilor cu suma de AA lei ce reprezint� contravaloare 
rate leasing aferente autoturismului DACIA LOGAN achizi�ionat în anul 2007, 
eviden�iate �i declarate eronat ca �i cheltuieli deductibile. 
 Petenta contest� par�ial Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../18.03.2009 
nefiind de acord cu m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de diminuare a 
pierderii fiscale aferente anului 2008 cu suma de AA lei reprezentând “dobânzi 
�i comisioane la leasingul financiar.”  
  
 În drept, 
 Referitor la Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la persoane fizice 
care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere  
 O.M.F.P. nr. 357/2007 privind modelul �i con�inutul Raportului de 
inspec�ie fiscal� încheiat la persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, în ANEXA 2 – 
INSTRUC�IUNI privind con�inutul �i obiectivele minimale ale Raportului de 
inspec�ie fiscal� încheiat la persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, la Cap. 7 - 
Sinteza constat�rilor inspec�iei fiscale, prevede: 
„(…) 
 2. Impozitul pe venit 
(…) 
 Raportul de inspec�ie fiscal� st� la baza întocmirii: 
    - Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� 
de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere; 
(…) 
    - Dispozi�iei de m�suri stabilite de inspec�ia fiscal�; 
(…).” 
 Referitor la Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�  
 O.M.F.P. nr. 1939/2004 pentru aprobarea formularului "Dispozi�ie privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", în Anexa 2 - Instruc�iunile 
de completare a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�" stipuleaz� urm�toarele: 
(…) 
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 2. Formularul se va completa ca urmare a finaliz�rii unei inspec�ii fiscale 
generale sau par�iale cu "Raport de inspec�ie fiscal�" sau cu "Proces-verbal", 
în cazul în care organele de inspec�ie fiscal� stabilesc m�suri în sarcina 
contribuabililor. 
(…) 
 4. Informa�iile din con�inutul formularului se vor completa dup� cum 
urmeaz�: 
(…) 
 c) M�sura: se va prezenta m�sura dispus� în sarcina contribuabilului; 
 d) Termenul: se va scrie termenul pentru ducerea la îndeplinire a 
m�surii dispuse; 
 e) Motivele de fapt: se va prezenta detaliat modul în care contribuabilul 
a tratat din punct de vedere financiar-contabil sau fiscal o opera�iune 
patrimonial�, cu precizarea consecin�ei; 
 f) Temeiul de drept: se va prezenta detaliat încadrarea faptei constatate, 
cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prev�zute de 
lege; 
(…)” 
 Referitor la actele administrative fiscale împotriva c�rora se poate 
exercita calea administrativ� de atac �i la solu�ii asupra contesta�iei 
 O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, la art. 209 prevede: 
 „(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor 
pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 
    a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei, se 
solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 
(…) 
 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 ART. 217 din acela�i act normativ care reglementeaz� respingerea 
contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale, la alin. (1) stipuleaz�: „Dac� 
organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, 
contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, reglementeaz�: 
 „5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 
(…) 
 5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia 
privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� 
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fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc.” 
 „13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
    13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
(…) 
 e) prematur formulat�, în situa�ia în care sumele contestate nu sunt 
stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situa�ia în care contribuabilul 
contest� un act premerg�tor care st� la baza emiterii unui act administrativ 
fiscal.” 
 
 Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� legiuitorul a prev�zut în mod 
expres �i limitativ actele administrative fiscale împotriva c�rora se poate 
formula contesta�ie potrivit titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, republicat. 
 Raportul de inspec�ie fiscal� este documentul ale c�rui constat�ri stau la 
baza emiterii deciziei de impunere, când se constat� diferen�e de obliga�ii 
suplimentare de plat�, sau a dispozi�iei de m�suri în cazul în care organele de 
inspec�ie fiscal� stabilesc m�suri în sarcina contribuabililor, în spe�� dispozi�ia 
de m�suri constituind actul administrativ fiscal împotriva c�ruia poate fi 
exercitat� calea administrativ� de atac. 
 A.F. W a formulat contesta�ie împotriva constat�rilor din Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. …/18.03.2009 referitoare la diminuarea pierderii fiscale 
aferente anului 2008, act care nu este inclus în categoria celor împotriva 
c�rora este deschis� calea administrativ� de atac reglementat� de Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, acesta fiind un act premerg�tor emiterii 
dispozi�iei de m�suri care reprezint�, în cazul de fa��, actul administrativ fiscal 
susceptibil a fi contestat. 
 Având în vedere cele re�inute, prin contestarea de c�tre petent� a 
raportului de inspec�ie fiscal�, cercetarea fondului cauzei nu este posibil�, 
potrivit prevederilor art. 217 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, republicat�, urmând 
a se respinge contesta�ia ca fiind prematur formulat�. 
 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art. 210, art. 216 alin. (1), (2) �i (3), art. 217 alin.(1) �i art. 218 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E: 
 
 1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de A.F. W din 
com. Poiana teiului, jud. , pentru suma de … lei, reprezentând: 

- .. lei – impozit pe venit; 
- .. lei – majorari de intarziere aferente impozitului pe venit, 

stabilit� prin Deciziile de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
suplimentar de plat� de inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente într-o form� de asociere nr. …/18.03.2009 
emis� de Activitatea de Inspectie Fiscala . 
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 2. Admiterea contesta�iei formulate de A.F. W pentru suma de … lei, 
reprezentând: 

- .. lei – impozit pe venit; 
- .. lei – majorari de intarziere aferente impozitului pe venit, 

urmând a se anula men�iunile referitoare la aceste sume din Deciziile de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�i� 
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente într-o 
form� de asociere nr. ../18.03.2009 �i din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
../18.03.2009 emise de Activitatea de Inspectie Fiscala . 

3. Desfiin�area mentiunilor din Deciziile de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�i� fiscal� pentru persoane fizice 
care desf��oar� activit��i independente într-o form� de asociere nr. 
../18.03.2009 �i din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../18.03.2009 emise de 
Activitatea de Inspectie Fiscala .privind impozitul pe venit în sum� de .. lei �i 
major�rile de intarziere aferente în sum� de … lei, urmand ca acest impozit sa 
fie reverificat pe aceeasi perioada, cu luarea in considerare a celor retinute in 
prezenta decizie de solutionare a contestatiilor, respectiv: 
- respingerea contesta�iei în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de .. lei; 
- respingerea contesta�ie în ceea ce prive�te m�sura de diminuare a 
cheltuielilor deductibile cu suma de .. lei; 
- admiterea contesta�ie în ceea ce prive�te m�sura de majorare a 
veniturilor cu suma de XX lei; 
- desfiin�area din actele atacate a mentiunilor privind deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea aferent� anilor 2006 �i 2007 pentru autoturismul 
IVECO de�inut în baza unui contract de leasing financiar. 
 Reverificarea va fi efectuata de Activitatea de Inspectie Fiscala Neamt, 
prin alta echipa de inspectie fiscala decat cea care a intocmit actele 
administrative fiscale atacate, urmand ca in 30 de zile de la comunicarea 
prezentei decizii sa incheie un alt act administrativ fiscal, conform 
considerentelor  deciziei de solutionare a contestatiilor 
 4. Respingerea ca prematur formulat� a contesta�iei depuse de A.F. W 
împotiva Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …/18.03.2009 privind m�sura de 
diminuare a pierderii ficale aferente anului 2008 cu suma de AA lei, întocmit de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� . 
 
 Punctele 1, 3 �i 4 ale deciziei de solu�ionare a contesta�iei pot fi atacate 
la Tribunalul în termen de 6 luni de la data comunic�rii acesteia, conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
 


