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D E C I Z I E  nr.  ./ ./30.07.2015 

privind contesta ia formulat de X înregistrat la  D.G.F.P a jude ului Arad sub nr. 
./25.02.2013 i reînregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. /20.05.2015     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre AJFP Arad cu adresa nr. / ./13.05.2015, înregistrat la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. ./20.05.2015, prin 
care s-a transmis D.G.R.F.P Timi oara, dosarul contesta iei formulate de X în 
scopul relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei suspendat în baza 
Deciziei nr. ../26.04.2013 emis de Direc ia General a Finan elor Publice a 
jude ului Arad, în considerarea Încheierii nr. ./18.03.2015 pronun at de 
Judec toria Arad în dosar nr.

 

./ ./2015, r mas definitiv în temeiul 
dispozi iilor art. 214 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, privind 
Codul de Procedura Fiscala, republicata, asupra contesta iei formulate de

  

X 
cu domiciliul în .., jud. Arad  

i domiciliul procesual ales la Cabinet avocat . din Arad, .., jud. Arad 
CNP . 

CIF  (X  Birou de mediator)  

înregistrat ini ial al Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub 
nr. ../29.01.2013 si la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. 

/31.01.2013 i reînregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a 
jude ului Arad sub nr. ./25.02.2013.   

Petenta X formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod individual i/sau 
într-o form de asociere nr. ./12.12.2012, Deciziilor 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 nr. ./12.12.2012 (aferent anului 2011), nr. 

/12.12.2012 (aferent anului 2010) i nr. /12.12.2012 (aferent anului 2009) 
i Raportului de inspec ie fiscal nr. ./12.12.2012 emise de Activitatea de 

Inspec ie Fiscal , solicitând anularea acestora ca nelegale i nefondate. 

 

Prin Decizia nr. ./26.04.2013 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei 
formulat de X împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoanele fizice care 
desf oar activit i independente în mod individual i/sau într-o form de 
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asociere nr. /12.12.2012, Deciziilor 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 nr. ./12.12.2012, nr. ./12.12.2012 i nr. ../12.12.2012 i Raportului 
de inspec ie fiscal nr. /12.12.2012 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal , 
pân la pronun area unei solu ii definitive pe latura penal , în cauz existând 
indiciile s vâr irii unei infrac iuni, procedura administrativ urmând a fi reluat 
la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condi iile legii.

 

Ulterior emiterii Deciziei nr. ./26.04.2013 emis de Direc ia General a 
Finan elor Publice a jude ului Arad, petenta a formulat cereri succesive de 
reluare a procedurii de solu ionare a contesta iei (adresa ., înregistrat la 
DGFP Arad sub nr. ./22.05.2013 i respectiv adresa , înregistrat la DGRFP 
Timi oara sub nr. ./14.03.2014) la care Direc ia General a Finan elor Publice 
a jude ului Arad, respectiv Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara a formulat r spuns în condi iile în care în cauza penal nu a existat o 
solu ie definitiv conform legii. 

 

DGRFP Timi oara i-a comunicat petentei faptul c în cauz este incident 
principiul general de drept penalul ine în loc civilul

 

consacrat de art. 19 alin. (2) 
din Codul de procedur penal , suspendarea solu ion rii contesta iei dispus prin 
Decizia nr. ./26.04.2013 d inuind pân la pronun area unei solu ii definitive pe 
latura penal , în cauz existând indiciile s vâr irii unei infrac iuni, procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în condi iile legii.

  

X, prin reprezentantul s u legal, avocat ., a revenit cu adresa / , 
înregistrat la DGRFP

 

Timi oara sub nr. ./08.04.2015, în care a solicitat 
reluarea procedurii administrative de solu ionare a contesta iei formulate de c tre 
X, a c rei solu ionare a fost suspendat prin Decizia nr. ../26.04.2013 emis de 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad, depunând în fotocopie 
Minuta Încheierii din Camera de Consiliu nr. . pronun at în dosar nr. 
../ ./2015 de Judec toria Arad. 

 

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin adresa nr. 
../22.04.2015, în considerarea solicit rii petentei de reluare a procedurii de 

solu ionare a contesta iei, a solicitat Administra iei Jude ene a Finan elor Publice 
Arad s comunice dac Minuta Încheierii din Camera de Consiliu nr. 

 

pronun at în dosar nr. / /2015 de Judec toria Arad reprezint solu ia 
definitiv a cauzei penale cu consecin a încet rii motivului care a determinat 
suspendarea conform Deciziei nr. ./26.04.2013 emis de D.G.F.P. a jud. Arad; 
în caz afirmativ, în considerarea dispozi iilor exprese ale pct. 10 din OPANAF 
nr. 2906/2014 urmând ca organul emitent al actelor contestate s transmit 
dosarul cauzei organului competent conform art. 209 Cod procedur fiscal , 
republicat i pct. 14.4 din OPANAF nr. 2906/2014, în scopul relu rii procedurii 
administrative.  
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La data de 13.05.2015, Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 
Activitatea de Inspec ie Fiscal cu adresa nr. / ./13.05.2015, înregistrat la 

DGRFP Timi oara sub nr. ./20.05.2015, a comunicat faptul c prin Încheierea 
nr. /18.03.2015 pronun at de Judec toria Arad în dosar nr. / ./2015 s-a 
respins plângerea formulat de DGRFP Timi oara 

 
AJFP Arad împotriva 

Ordonan ei de clasare a Parchetului de pe lâng Judec toria Arad în dosar nr. 
/ 2013 privind pe X, precizând totodat i faptul c în considerarea 

dispozi iilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedur penal Încheierea nr. 
/18.03.2015 pronun at de Judec toria Arad în dosar nr. / ./2015 este 

definitiv . 

 

Pe cale de consecin , la data prezentei, D.G.R.F.P. Timi oara organ 
competent în solu ionarea contesta iei se va investi cu solu ionarea acesteia în 
condi iile legii.

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de X împotriva 
Raportului de inspec ie fiscal nr. /12.12.2012

 

încheiat de c tre organe de 
control din cadrul Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal , se re in urm toarele:

    

În drept, Codul de procedur Fiscal , republicat prevede:

   

ART. 85         
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 

bugetului general consolidat     
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc astfel:     
a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);

 

    b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.        
[ ] 

       ART. 86 
      Decizia de impunere     
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific baza de impunere.

     

(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin 
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere 
ca urmare a inspec iei fiscale.

     

(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89.  [ ] 

    ART. 87     
Forma i con inutul deciziei de impunere

     

Decizia de impunere trebuie s îndeplineasc condi iile prev zute la art. 43. 
Decizia de impunere trebuie s cuprind , pe lâng elementele prev zute la art. 
43 alin. (2), i categoria de impozit, tax , contribu ie sau alt sum datorat 
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bugetului general consolidat, baza de impunere, precum i cuantumul acestora, 
pentru fiecare perioad impozabil . 

 
coroborat cu art. 106 din HG nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal :

           
ART. 109 

          Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale

     

(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat rile inspec iei din punct de vedere faptic i legal.

     

(2) La finalizarea inspec iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde i diferen e în plus sau în minus, 
dup caz, fa de crean a fiscal existent la momentul începerii inspec iei 
fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific , acest fapt va fi stabilit 
printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.  

    Norme metodologice:      
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 

într-un raport de inspec ie fiscal .

     

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei

 

fiscale se vor anexa, ori 
de câte ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt 
procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau 
incrucisate i orice alte acte.     

106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscal , se verifica i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite 
decizia de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

   106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei 
fiscale se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal .

 

Posibilitatea de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , este limitat astfel:

 

ART. 205 
    Posibilitatea de contestare    

(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este 
o cale administrativ de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se 
consider lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi iile legii.

     

(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.     

(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest numai împreun .
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(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin 

care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat.     

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 89 alin. (1), contesta ia se poate depune de orice persoan care 
particip la realizarea venitului.

     

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la 
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

  

Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport care a stat la baza emiterii deciziilor de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus

 

citate în temeiul Titlului IX din Codul de Procedur 
Fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
se va pronun a asupra deciziilor de impunere, decizii ce au fost emise în baza 
raportului de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 149/2007 privind 
aprobarea formularelor Decizia 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 intr-o form de asociere , 
respectiv Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia

 

fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i 
independente în mod individual i/sau intr-o form de asociere ,  se precizeaz 
expres posibilitatea de a contesta Decizia de impunere astfel:  

 

În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva 
sumelor din prezenta decizie se poate face contesta ie, care se depune în termen 
de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii.

 

    La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de inspec ie fiscal 
care, împreun cu anexele, con ine ...... pagini.

 

    Prezenta reprezint titlu de crean .

  

În condi iile în care Deciziile de impunere sunt titluri de crean care devin 
executorii, acestea fiind opozabile petentei i acestea produc efecte fa de 
petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere din contesta ia formulat 
de d-na. X împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. /12.12.2012, 
contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere privind Decizia de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod individual 
i/sau într-o form de asociere nr. ../12.12.2012, Deciziilor de impunere 

privind impozitul pe venit stabilit  suplimentar de plat de inspec ia fiscal 
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pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în mod individual 
i/sau într-o form de asociere nr. /12.12.2012

 
(aferent anului 2011), nr. 

./12.12.2012

 
(aferent anului 2010) i nr. ./12.12.2012

 
(aferent anului 

2009) emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad,

 
se re in urm toarele:

  
Suma total contestat este de  . lei i reprezint :

 

-   

 

lei taxa pe valoarea ad ugat 

 

-    . lei dobânzi de întârziere aferente TVA 
-   

  

lei penalit i de întârziere aferente TVA

 

-  lei impozit pe venit aferent anului 2011  
-   

 

lei dobânzi/major ri de întârziere impozit pe venit aferent anului 
2011 

-    lei impozit pe venit aferent anului 2010 
-  lei dobânzi/major ri de întârziere impozit pe venit aferent anului 2010

 

-   lei impozit pe venit aferent anului 2009 
-  

 

lei dobânzi/major ri de întârziere impozit pe venit aferent anului 
2009.             

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei, avocat .., 
la dosarul cauzei fiind depus împuternicirea avoca ial în original a a dup cum 
prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat . 

          

Contesta ia a fost depus în termenul legal

 

de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

   

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod individual i/sau 
într-o form de asociere nr. ../12.12.2012, Deciziilor 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 nr. ./12.12.2012 (aferent anului 2011), nr. 

/12.12.2012 (aferent anului 2010) i nr. /12.12.2012 (aferent anului 2009) 
i Raportului de inspec ie fiscal nr. ./12.12.2012 emise de Activitatea de 

Inspec ie Fiscal i solicit anularea acestora, invocând în sus inerea contesta iei 
urm toarele motive: 

  

a) Motive de procedur :

  

- raportul de inspec ie fiscal nu îndepline te condi iile prev zute de Codul 
de procedur fiscal , republicat;
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- identificarea în actele atacate a unor date de identificare confuze, 

respectiv cod unic de identificare 

 
.. -, pentru care organele fiscale nu au 

dovedit existen a, apartenen a i validitatea acestui CUI ;

  
- prescrip ia raportului de inspec ie având în vedere c inspec ia s-a 

efectuat în baza unor documente l sate de petent la sediul autorit ii fiscale în 
anul 2010 ;  

- organele de inspec ie au f cut referire la activitatea de meditator , 
activitate pe care petenta nu o desf oar ;

  

- petenta desf oar mai multe profesii liberale, organele de inspec ie 
fiscal neprecizând ce activitate doresc s controleze, acest fapt impunându-se în 
condi iile în care fiecare activitate are o alt eviden contabil de venituri i 
cheltuieli, iar veniturile impozabile sunt determinate pe baza facturilor încasate 
nu pe baz de raport ri confuze ale unor institu ii ;

  

- referitor la taxa pe valoarea ad ugat petenta arat c nu a decontat TVA, 
serviciile efectuate fiind pl tite de stat, nu sunt purt toare de TVA;

  

- precizeaz c în ceea ce prive te activitatea de meditator (pentru care s-a 
solicitat controlul) în anii 2009 

 

2010 

 

2011 nu a avut nicio activitate astfel 
c nu de ine nicio documenta ie;

   

-  dovada faptului c organul de control nu are nimic de verificat sau de 
clarificat rezult i din faptul c la predarea raportului de inspec ie i a 
deciziilor de impunere petentei nu i-a fost solicitat niciun act i nici o prob 
concret a vinov iei sale, aceasta considerând de altfel c în cauz a fost 
înc lcat principiul nevinov iei;

  

- nu trebuie i nu poate s existe o concordan între facturile mele emise 
i înregistrate la AFP a municipiului Arad i veniturile din Declara ia 200 , în 

condi iile în care facturile invocate sunt nepl tite de c tre stat i în consecin 
nu reprezint venituri în cazul contabilit ii persoanelor fizice;

  

- organele fiscale nu precizeaz ce acte nu a depus în situa ia în care nu 
am avut activitate într-un domeniu i nu am alte încas ri, decât cele u or de 
dovedit fiindc încas rile au fost pl tite chiar de institu ii de  stat .

 

În concluzie, solicit admiterea contesta iei i anularea actelor atacate.   

II.  În Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoanele fizice care desf oar activit i 
independente în mod individual i/sau într-o form de asociere nr. 

./12.12.2012, în ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat

 

în sum de . lei 
organele de inspec ie fiscal ale Direc iei Generale a Finan elor Publice a 
jude ului Arad, Activitatea de inspec ie fiscal , având în vedere datele declarate 
de petent , respectiv  livr rile i

 

achizi iile de bunuri i servicii taxabile, în 
deconturile depuse de petent la unitatea fiscal teritorial în perioada verificat , 
au constatat c X 

 

Birou de mediator a dedus în mod eronat taxa pe valoarea 
ad ugat aferent achizi iilor de bunuri, în condi iile în care petenta nu a 
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justificat cu documente dreptul de deducere, respectiv nu a prezentat facturi care 
s cuprind informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.  

 
Pe cale de consecin organele de inspec ie fiscal au stabilit faptul c 

petenta nu a respectat prevederile art. 146 alin. (1) lit. a), art. 155 alin. (5) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabilind în sarcina petentei o taxa pe 
valoarea ad ugat în sum de . lei taxa pe valoarea ad ugat . 

 

Totodat pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad ugat 
suplimentar s-au calculat dobânzi i penalit i de întârziere în conformitate cu 
dispozi iile art. 119, art. 120 i art. 120^1 din OG nr. 92/2003, republicat , 
privind Codul de procedur fiscal . 

   

În ceea ce prive te impozitul pe venit

 

petenta a f cut obiectul unei 
verific ri pe perioada 01.01.2009 

 

31.12.2011; au fost verificate veniturile 
contribuabilei în conformitate cu dispozi iile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în 
vederea constat rii legalit ii acestora cât i a cheltuielilor efectuate de c tre 
petent , cheltuieli verificate în scopul stabilirii legalit ii i deductibilit ii 
acestora, în baza art. 48 alin. (4) din Codul fiscal.    

Au fost verificate bazele de calcul ale impozitului pe venit, respectiv 
modul de calcul al venitului net impozabil pentru perioada verificat , avându-se 
în vedere declara iile speciale depuse de petent la organul fiscal competent, în 
Raportul de inspec ie fiscal precizându-se faptul c Documentele care au fost 
puse la dispozi ia organului fiscal de c tre contribuabil sunt acele documente 
care au fost l sate de c tre contribuabil în biroul Activit ii de Inspec ie Fiscal 
în data de 08.10.2010 în lipsa echipei care urma s efectueze inspec ia fiscal , 
dup care contribuabilul nu a mai fost de g sit ner spunzând la solicit rile f cute 
de c tre organele de inspec ie fiscal . Documentele l sate sunt: Registru jurnal 
încas ri i pl i, Registru inventar, documente contabile privind cheltuieli 
referitoare la anul 2010.      

Urmare verific rii efectuate i având în vedere dispozi iile art. 43 i art. 
48 din Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare coroborat cu pct. 
52 din OMFP nr. 1040/2004, organele de inspec ie fiscal au stabilit în sarcina 
petentei un impozit pe venit, repartizat astfel: . lei pentru anul 2011, . lei 
pentru anul 2010 i .. lei pentru anul 2009.    

Pentru neachitarea la termen a impozitului pe venit s-au calculat dobânzi 
i penalit i de întârziere în conformitate cu dispozi iile art. 119, art. 120 i art. 

120^1 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal . 

  

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad cu adresa nr. 
../18.02.2013, în considerarea prevederilor pct. 3.6. din Ordinul nr. 2.137 din 

25 mai 2011 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , a solicitat 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad completarea Referatului cu propuneri de 
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solu ionare a contesta iei nr. ./05.02.2013 în condi iile legii, având în vedere 
c acesta nu a con inut nicio precizare privind îndeplinirea condi iei de procedur 
referitoare la sesizarea organelor de urm rire i cercetare penal în aceast cauz ; 
termenul de solu ionare al contesta iei fiind astfel prelungit conform art. 70 alin. 
(2) din Codul de procedur fiscal , republicat. 

   
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. / ./22.02.2013, 

înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. 
/25.02.2013, a transmis copia Sesiz rii penale nr. /12.12.2012 formulat 

împotriva numitei X, cet ean român cu domiciliul în .., jud. Arad, pentru 
fapta prev zut i pedepsit de art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru combaterea 
evaziunii fiscale.    

În scopul solu ion rii contesta iei formulate de c tre X, conform legii, 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a solicitat Parchetului de 
pe lâng Judec toria Arad cu adresa nr. ../18.03.2013, s comunice dac exist 
dosar penal în cauz , precum i dac exist persoane cercetate în vederea 
stabilirii caracterului infrac ional al aspectelor consemnate în Raportul de 
inspec ie fiscal nr. ./12.12.2012 i Deciziile de impunere nr. /12.12.2012, 
nr. /12.12.2012 (aferent anului 2011), nr. /12.12.2012 (aferent anului 
2010) i nr. ./12.12.2012 (aferent anului 2009) emise de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal , iar în caz afirmativ stadiul solu ion rii acesteia. 

  

Prin adresa din Dosar nr. / ./2013 din 01.04.2013 înregistrat la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. /08.04.2013 
Parchetul de pe lâng Judec toria Arad a comunicat faptul c ( ) pe baza 
sesiz rii dvs. [n.n. Activitatea de Inspec ie Fiscal ] cu nr. ./12.12.2012, s-a 
format dosarul penal cu nr. de mai sus în care se efectueaz cercet ri fa de X, 
sub aspectul s vâr irii infrac iunii prev. i ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005. 
Dosarul se afl în faza actelor premerg toare începerii de urm rire penal . . 

  

La data de 26.04.2013, D.G.F.P. a jud. Arad a emis Decizia nr. 
../26.04.2013 prin care s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei depuse 

de c tre X pân la pronun area solu iei definitive pe latur penal , procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea. 

Luând act de Ordonan a de renun are la urm rirea penal  din 06.02.2014 
pronun at în dosarul nr. ./ ../2013 al Parchetului de pe lâng Judec toria 
Arad, r mas definitiv prin Încheierea penal nr. . din 18.03.2015 a 
Judec toriei Arad 

 

Sec ia Penal pronun at în Camera de Consiliu în Dosar nr. 
../ ./2015, A.J.F.P - A.I.F. Arad a comunicat la data de 13.05.2015, cu adresa 
nr. / ./13.05.2015, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. ./20.05.2015, 
c Încheierea penal nr. . din 18.03.2015 a Judec toriei Arad 

 

Sec ia Penal 
reprezint solu ia definitiv în cadrul procesului penal având ca p r i pe X i 
DGRFP Timi oara 

 

AJFP Arad, situa ie în care D.G.R.F.P. Timi oara ca organ 
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competent în solu ionare, va relua procedura administrativ de solu ionare a 
contesta iei. 

  
III. Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu 

prevederile art. 214 alin (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicata, 
care dispune Procedura administrativ este reluat la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea s-a re inut c , Ministerul Finan elor Publice prin 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara este investit s 
solu ioneze contesta ia formulat de X împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod individual i/sau 
într-o form de asociere nr. ../12.12.2012, Deciziilor 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 nr. ./12.12.2012

 

(aferent anului 2011), nr. 
/12.12.2012

 

(aferent anului 2010) i nr. ../12.12.2012

 

(aferent anului 2009) 
pentru suma total de .. lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat , impozit pe 
venit i accesorii aferente.    

Referitor la afirma iile petentei din contesta ia formulat privind

 

excep iile 
de procedur , acestea nu pot fi luate în considerare la solu ionarea favorabil a 
acesteia, pentru urm toarele motive:

 

» referitor la excep ia de nulitate a raportului de inspec ie fiscal aceasta 
nu poate face obiectul unei analize a organului competent în solu ionarea 
contesta iei în considerarea dispozi iilor legale prezentate la cap tul de cerere 
privind Raportul de inspec ie fiscal nr. ../12.12.2012, pentru care s-a respins 
ca inadmisibil contesta ia;

 

- supunem aten iei petentei actul normativ prin care a fost aprobat 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, respectiv Ordinul nr. 357/2007 - în vigoare la data emiterii raportului 
de inspec ie fiscal 

 

norm legal care nu impune autorit ii fiscale obliga ia de 
a insera în cuprinsul raportului elementele enumerate în contesta ie, respectiv 
calea de atac, termenul i organul abilitat ; 

- de altfel art. 43 lit. c), f), g) i h) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur reglementeaz con inutul i motivarea actului administrativ fiscal, în 
spe deciziile de impunere i nu raportul de inspec ie fiscal în care sunt 
consemnate rezultatele verific rii, indiferent dac se stabilesc sau nu diferen e de 
obliga ii fiscale în cadrul unei inspec ii fiscale generale sau par iale, efectuat la 
persoane fizice autorizate s desf oare activit i independente, în mod 
individual i/sau într-o form de asociere, definite potrivit prevederilor legale în 
vigoare i care a a cum prevede Ordinul nr. 149/2007 st la baza emiterii 
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deciziei de impunere 

 
reprezentând titlul de crean care devin executoriu, fiind 

opozabil petentei i producând efecte fa de petent ;

 
- mai mult, chiar în condi iile în care afirma iile petentei referitoare la 

excep ia nulit ii ar face trimitere la deciziile de impunere (art. 43 din Codul de 
procedur fiscal invocat în contesta ie fiind aplicabil deciziilor de impunere) 
acestea nu subzist deoarece deciziile de impunere con in elementele obligatorii 
enumerate la art. 43 din Codul de procedur fiscal . 

  

» referitor la faptul c în cuprinsul Ordinului de serviciu a fost înscris la 
denumirea contribuabilului X Birou de meditatori aceasta reprezint în fapt o 
eroare material , care îns a fost remediat în cuprinsul Raportului de inspec ie 
fiscal nr. ../12.12.2012, cap. II 

 

Date de identificare ale contribuabilului 
fiind înscrise datele corecte, precum i în titlurile de crean emise 

 

deciziile de 
impunere 

 

care respect dispozi iile art. 43 din Codul de procedur fiscal . 

   

A. Referitor la cap tul de cerere privind Decizia de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod individual 
i/sau într-o form de asociere nr. ./12.12.2012 prin care în sarcina petentei 

s-a stabilit un debit suplimentar de natura TVA în sum de .. lei cu dobânzi 
i penalit i aferente, se re in urm toarele:  

În fapt, având în vedere datele declarate de petent , respectiv livr rile i 
achizi iile de bunuri i servicii taxabile, în deconturile depuse de petent la 
organul fiscal teritorial în perioada verificat , organele de inspec ie fiscal au 
constatat c

 

X 

 

Birou de mediator a dedus în mod eronat taxa pe valoarea 
ad ugat aferent achizi iilor de bunuri, în condi iile în care petenta nu a 
justificat cu documente dreptul de deducere, respectiv nu a prezentat facturi care 
s cuprind informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.    

În drept, O.G. nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur 
fiscal :

 

ART. 82  
    Forma i con inutul declara iei fiscale

 

    (1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui  formular 
pus la dispozi ie gratuit de organul fiscal.

 

    (2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul 
obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.

 

    (3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale 
înscriind corect, complet i cu bun -credin

 

informa iile prev zute de formular, 
corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre 
contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

( ) 
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ART. 85  
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc astfel: 
  a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);

 

            b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.

  

ART. 110   
    Colectarea crean elor fiscale

 

    (1) În sensul prezentului titlu, colectarea const în exercitarea ac iunilor care 
au ca scop stingerea crean elor fiscale.

 

    (2) Colectarea crean elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean sau al 
unui titlu executoriu, dup caz. 

 

    (3) Titlul de crean

 

este actul prin care se stabile te i se individualizeaz 
crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept ite, 
potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere; 
    b) declara ia fiscal ;

   

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare: 

Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
    ART. 145 
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.

 

    (2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent 
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor 
opera iuni:

 

a) opera iuni taxabile;

 

( ) 
Condi ii de exercitare a dreptului de deducere 
ART. 146 

    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil 
trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:

 

    a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz s îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie 
prestate în beneficiul s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur

 

emis în conformitate cu prevederile art. 155;

 

( )

  

Din analiza normelor legale incidente rezult c persoanele impozabile au 
posibilitatea legal de a a- i exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad ugat aferent achizi iilor de bunuri i servicii numai dac sunt îndeplinite 
dou condi ii cumulative, i anume:  
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1. achizi iile sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile i 

 
2. au la baz facturi care con in obligatoriu toate informa iile necesare 

stabilirii dreptului de deducere a TVA.  
Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c petenta i-a 

exercitat dreptul de deducere a TVA, conform deconturilor depuse de aceasta la 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad în perioada verificat , 
deconturi analizate în Raportul de inspec ie fiscal nr. ../12.12.2012, cap. III, 
subcap. III.1.1.  

Obliga ia fiscal suplimentar de natura TVA, în sum de .. lei, stabilit 
de organele de inspec ie fiscale, a fost determinat de neprezentarea de c tre 
petent a facturilor de achizi ie a bunurilor pentru care petenta i-a exercitat 
dreptul de deducere, conform deconturilor depuse de c tre aceasta la 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad. 

 

Potrivit art. 94 din Codul de procedur fiscal Obiectul i func iile 
inspec iei fiscale obiectul inspec iei fiscale îl constituie

 

verificarea legalit ii 
i conformit ii declara iilor fiscale, corectitudinii i exactit ii îndeplinirii 

obliga iilor de c tre contribuabili, respect rii prevederilor legisla iei fiscale i 
contabile, verificarea sau stabilirea, dup caz, a bazelor de impunere, stabilirea 
diferen elor obliga iilor de plat i a accesoriilor aferente acestora . 

Astfel în determinarea st rii de fapt fiscale reale, organele fiscale sunt 
inute de principiile generale enumerate la Titlurile II i III din Codul de 

procedur fiscal , acestea impunând organelor fiscale corelarea m surilor pe care 
le dispun cu circumstan ele de fapt determinate prin analizarea situa iei fiscale 
sub toate aspectele.  

Deoarece în contesta ia formulat petenta X arat c Posibil, organul 
fiscal se afla într-o confuzie privind modul de raportare a activit ilor 
profesionale libere, posibil i datorit multiplelor modific ri a legisla iei i a 
formelor de înregistrare, a înregistr rii eronate a diferitelor declara ii depuse de 
subsemnata. , precum i a faptul c a depus i înregistrat la AFP a municipiului 
Arad ca organ fiscal de administrare conform art. 32 Cod procedur fiscal , 
republicat, în perioada verificat , deconturi privind TVA con inând valori de 
TVA care infirm starea de fapt descris în contesta ia formulat ( ) nu am 
avut activitate într-un domeniu i nu am alte încas ri, decât cele u or de dovedit 
fiindc încas rile au fost pl tite de c tre stat. , în considerarea art. 206 alin. (1) 
din Codul procedur fiscal , republicat, 

  

ART. 206  
    Forma i con inutul contesta iei

 

    (1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

 

( ) 
    c) motivele de fapt i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz ;

 

DGRFP Timi oara cu adresa nr. ../10.06.2015, a solicitat petentei ca în termen 
de 5 zile de la primirea solicit rii s completeze dosarul contesta iei cu fotocopii 
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ale facturilor sau ale altor documente de inute de petenta X care au determinat 
completarea i depunerea de c tre aceasta a deconturilor privind TVA, titluri de 
crean devenite titluri executorii în condi iile legii, la unitatea fiscal de 
administrare, în scopul solu ion rii contesta iei în condi iilor normelor legale mai 
sus citate.    

Adresa nr. ../10.06.2015 a fost comunicat reprezentantului legal al 
petentei, avocat .. la domiciliul procesual declarat în contesta ia formulat - 
Arad, ., la data de 18.06.2015, conform originalului confirm rii de primire 
existente în original la dosarul cauzei.  

Pân la data emiterii prezentei decizii, reprezentantul legal al petentei, 
avocat , nu a r spuns la solicitarea D.G.R.F.P. Timi oara din adresa nr. 

../10.06.2015.  
Pe cale de consecin , în condi iile în care, în exercitarea rolului s u activ, 

organul de solu ionare a contesta iei, pentru determinarea st rii de fapt fiscale, a 
procedat la solicitarea de înscrisuri de natura mijloacelor de prob reglementate 
de Codul de procedur fiscal : dovezi pe care se întemeiaz contesta ia

 

- a a 
cum rezult din paragrafele precedente 

 

în condi iile legii, se re ine c , de i 
petenta a sus inut în contesta ia formulat o alt stare de fapt decât ceea 
constatat de organele de inspec ie fiscal , în leg tur cu existen a/de inerea 
documentelor justificative pentru achizi ia de bunuri pentru care pretinde 
exercitarea dreptului de deducere al TVA, nu si-a exercitat dreptul conferit de 
legiuitor prin dispozi iile art. 206 alin. 1 lit. c) i d) din Codul de procedura 
fiscala, nedepunând dovezi de natura mijloacelor de prob reglementate de 
Codul de procedur fiscal (în spe facturi întocmite

 

conform art. 155 Cod 
fiscal) cu care sa fac proba preten iilor din contesta ia formulat , cu toate c în 
conformitate cu dispozi iile art. 65 din Codul de procedur fiscal , republicat:

 

ART. 65     
Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

 

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la 
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal. . 
De altfel a a cum a prev zut i legiuitorul referitor la declara iile fiscale 

depuse de contribuabil la organul fiscal (în spe deconturile depuse i 
înregistrate la Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad), acestea 
devin titluri de crean

 

prin care  se stabilesc i se individualizeaz crean e 
fiscale.  

Totodat , în ceea ce prive te con inutul acestor declara ii, contribuabilul 
are obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind corect, complet i cu 
bun -credin

 

informa iile prev zute de formular, corespunz toare situa iei sale 
fiscale , fapt confirmat prin semn tura contribuabilului sau a împuternicitului 
acestuia.  
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Înveder m c în cadrul procedurii de solu ionare a contesta iei s-a avut în 

vedere i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie, în situa ia în care, ulterior 
ader rii, în vederea aplic rii uniforme a legii, România este obligat , printre 
altele, s respecte aquis-ul comunitar în domeniul TVA.   

În acest sens jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie recunoa te statelor 
membre dreptul de a solicita dovezi pentru demonstrarea posibilit ii 
contribuabililor de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad ugat .

  

Astfel, în hot rârea dat în cazul C-85/95 John Reisdorf, Curtea 
European de Justi ie a subliniat c distinc ia dintre exercitarea dreptului de 
deducere a TVA i demonstrarea acestuia la controalele ulterioare este inerent 
în func ionarea sistemului comun de TVA (paragr. 19 din hot râre), iar 
prevederile comunitare referitoare la exercitarea dreptului de deducere nu 
guverneaz demonstrarea acestui drept dup ce acesta a fost exercitat de c tre 
persoana impozabil (paragr. 26 din hot râre). 

 

În acest sens, legisla ia comunitar d statelor membre puterea de a 
stabili regulile pentru supravegherea exercit rii dreptului de deducere a 
TVA, în special modul în care persoanele impozabile urmeaz s î i stabileasc 
acest drept (paragr. 29 din aceea i hot râre).

 

La paragr. 46 din cauzele reunite C-110/98 la C-147/98 Gabalfrisa se face 
trimitere la paragr. 23 si 24 din cazul C-110/94 Inzo si paragr. 24 din cazul C-
268/83 Rompelman, unde Curtea a stabilit c este obliga ia persoanei care 
solicit deducerea taxei pe valoarea ad ugat sa demonstreze ca sunt 
îndeplinite toate condi iile legale pentru acordarea deducerii i art. 4 din 
Directiva a VI-a (în prezent, Directiva 112/2006/CE) nu împiedic autorit ile 
fiscale s solicite dovezi obiective care s sus in inten ia declarat a persoanei 
în cauz de a desf ura activitate economic dând na tere la opera iuni taxabile.  

Se re ine astfel c solicitarea autorit ii fiscale adresat petentei de a 
prezenta facturi care con in

 

obligatoriu toate informa iile necesare acord rii 
dreptului de deducere a TVA, precum i a demonstr rii de c tre aceasta a 
faptului c achizi iile sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile, nu 
reprezint o înc lcare a principiului nevinov iei, a a cum încearc s induc 
reprezentantul petentei, ci este o obliga ie în momentul în care se solicit 
acordarea posibilit ii legale de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad ugat , de care niciun contribuabil nu se poate prevala. În acest sens 
este întreaga jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie. 

  

Astfel, în lipsa prezent rii de c tre petent , pe parcursul inspec iei fiscale 
i nici în etapa de solu ionare a contesta iei conform art. 213 alin. (4) din Codul 

de procedur fiscal , în virtutea principiului general de drept nemo censitur 
ignorare legem in propria turpitudine, a documentelor justificative care s 
probeze caracterul deductibil al TVA înscris în deconturile depuse la organul 
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fiscal teritorial, probând astfel buna sa credin în raportul juridic fiscal 
intervenit între X i autoritatea fiscal , alega iile reprezentantului s legal din 
cuprinsul contesta iei formulate nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a 
acesteia.    

În consecin , în considerarea celor expuse mai sus rezult c în mod corect 
i legal, organele de inspec ie fiscal au stabilit o TVA suplimentar în sum de 

.. lei, pentru acest cap t de cerere contesta ia urmând a fi respins ca 
neîntemeiat , în considerarea prevederilor art. 216 alin. (1) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare.    

Referitor la dobânzile de întârziere în sum de 

 

lei i la penalit ile de 
întârziere în sum de .. lei aferente TVA stabilit suplimentar, calculate în 
sarcina petentei prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare 
de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoanele fizice care desf oar 
activit i independente în mod individual i/sau într-o form de asociere nr.

 

../12.12.2012, se re ine c stabilirea de major ri i penalit i de întârziere 
aferente TVA stabilit suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul.  

Deoarece  pentru debitul reprezentând TVA stabilit suplimentar în sum 
de .. lei, contesta ia a fost respins ca neîntemeiat , rezult c i pentru cap tul 
de cerere privind major rile i penalit ile de întârziere, calculate în sarcina 
petentei reprezentând m sura accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins ca neîntemeiat .   

B. Referitor la cap tul de cerere privind Deciziile 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 nr. /12.12.2012 (aferent anului 2011), nr. 

/12.12.2012 (aferent anului 2010) i nr. /12.12.2012 (aferent anului 2009) 
prin care în sarcina petentei s-a stabilit un debit suplimentar de natura 
impozitului pe venit  în sum total de .. lei cu dobânzi i penalit i aferente, 
se re in urm toarele:

  

În fapt, pentru anii 2009, 2010 i 2011 petenta a depus la organul fiscal 
teritorial declara iile aferente impozitului pe venit în care a declarat cheltuieli 
deductibile la determinarea masei venitului impozabil cu consecin a diminu rii 
impozitului pe venit, pentru care nu a prezentat documente justificative, cu 
excep ia unor eviden e proprii aferente anului 2010 depuse de c tre petent la 
sediul Activit ii de Inspec ie Fiscal în data de 08.10.2010 în lipsa echipei de 
inspec ie fiscal (Registru jurnal încas ri i pl i, Registru inventar, documente 
contabile privind unele cheltuieli referitoare la anul 2010).  
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Astfel organele de inspec ie fiscal au majorat baza impozabil a 

veniturilor petentei, stabilind suplimentar, pentru perioada 2009 

 
2011, 

diferen ele de impozit pe venit de plat , dup cum urmeaz :

 
-      .. lei impozit pe venit aferent anului 2009 
-       lei impozit pe venit aferent anului 2010 
- .. lei impozit pe venit aferent anului 2011.   

În drept, O.G. nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur 
fiscal :

 

ART. 82  
    Forma i con inutul declara iei fiscale

 

    (1) Declara ia fiscal se întocme te prin completarea unui  formular 
pus la dispozi ie gratuit de organul fiscal.

 

    (2) În declara ia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze cuantumul 
obliga iei fiscale, dac acest lucru este prev zut de lege.

 

    (3) Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale 
înscriind corect, complet i cu bun -credin

 

informa iile prev zute de formular, 
corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre 
contribuabil sau de c tre împuternicit.

 

( )  
ART. 85  
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc astfel: 
  a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);

 

            b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.

  

ART. 110   
    Colectarea crean elor fiscale

 

    (1) În sensul prezentului titlu, colectarea const în exercitarea ac iunilor care 
au ca scop stingerea crean elor fiscale.

 

    (2) Colectarea crean elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean sau al 
unui titlu executoriu, dup caz. 

 

    (3) Titlul de crean

 

este actul prin care se stabile te i se individualizeaz 
crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept ite, 
potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere; 
    b) declara ia fiscal ;

   

Conform art. 49 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile 
i complet rile ulterioare, si pct. 53 din HG nr. 44/2004 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, in vigoare in cursul anului 
2009: 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro  18

  
Art. 49. - (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. 50 i 51. (...) 

(4) Condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc cheltuielile 
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 

a) s fie efectuate în cadrul activit ilor desf urate în scopul realiz rii 
venitului, justificate prin documente; 

b) s fie cuprinse în cheltuielile exerci iului financiar al anului în cursul 
c ruia au fost pl tite;

 

c) s respecte regulile privind amortizarea, prev zute în titlul II;

 

d) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru:

 

( )

  

Norme metodologice: 
53. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care 

sunt aferente realiz rii venitului, astfel cum rezult din eviden ele contabile 
conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 49 alin. (4)-(7) din 
Codul fiscal. 

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;

 

c) s fie cuprinse în cheltuielile exerci iului financiar al anului în cursul 
c ruia au fost pl tite.

  

Incepand cu 01.01.2010, dispozitiile legale anterior invocate s-au 
modificat dupa cum urmeaza: 

Art. 48 (1) Venitul net din activit i independente se determin ca 
diferen între venitul brut i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de 
venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partid simpl , cu 
excep ia prevederilor art. 49 i 50. (...) 

(4) Condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc cheltuielile 
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 

a) s fie efectuate în cadrul activit ilor desf urate în scopul realiz rii 
venitului, justificate prin documente; 

b) s fie cuprinse în cheltuielile exerci iului financiar al anului în cursul 
c ruia au fost pl tite;

 

c) s respecte regulile privind amortizarea, prev zute în titlul II, dup 
caz; 

d) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru: (...)
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Norme metodologice 

37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile 
efectuate în scopul realiz rii de venituri, astfel cum rezult din eviden ele 
contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 
(4)-(7) din Codul fiscal. 

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

a) s fie efectuate în interesul direct al activit ii;

 

b) s corespund unor cheltuieli efective i s fie justificate cu documente; 
c) s fie cuprinse în cheltuielile exerci iului financiar al anului în cursul 

c ruia au fost pl tite.

  

În conformitate cu dispozi iile pct. 13, 14 si 15 din Ordinul MF 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: 

"13. Orice opera iune economico - financiar efectuat se consemneaz în 
momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor în 
eviden a contabil în partid simpl , dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 

14. Documentele justificative trebuie s cuprind urm toarele elemente 
principale, prev zute în structura formularelor aprobate:

 

- denumirea documentului; 
- numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa complet ;

 

- num rul documentului i data întocmirii acestuia;

 

- men ionarea p r ilor care particip la efectuarea opera iunii 
economico-financiare (când este cazul); 

- con inutul opera iunii economico-financiare, iar atunci când este 
necesar, i temeiul legal al efectu rii ei;

 

- datele cantitative si valorice aferente opera iunii economico financiare 
efectuate; 

- numele i prenumele, precum i semn turile persoanelor care r spund 
de efectuarea opera iunii;

 

- alte elemente menite s asigure consemnarea complet a opera iunilor 
în documente justificative. 

15. Documentele care stau la baza înregistr rilor în evidenta contabil în 
partid simpl pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile 
în care furnizeaz toate informa iile prev zute în normele legale în vigoare."

  

Având în vedere dispozi iile legale sus-citate, rezult c , în cazul 
persoanelor fizice care ob in venituri din activit i independente, sunt deductibile 
la determinarea venitului impozabil cu consecin a diminu rii impozitului pe 
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venit datorat bugetului de stat numai acele cheltuieli care îndeplinesc cumulativ 
urm toarele condi ii: sunt efectuate în interesul direct al activit ii impozabile i 
nu în interes personal, sunt înregistrate corect în eviden a contabil

 
în partida 

simpl i sunt justificate cu documente corect întocmite. 

 
Pentru a dobândi calitatea de documente justificative, înscrisurile care stau 

la baza înregistr rilor în eviden a contabil trebuie s cuprind obligatoriu 
elementele principale prev zute în structura formularelor reglementate de 
normele metodologice mai sus prezentate i s furnizeze toate informa iile 
prev zute în normele legale în vigoare. Obligativitatea de inerii unor documente 
justificative corect i complet întocmite este cu atât mai mult evident cu cât este 
vorba de sume ori bunuri care se folosesc în mod curent pentru uzul personal al 
contribuabililor persoane fizice. 

Din normele legale sus-citate rezult c nu sunt admise la diminuarea 
venitului impozabil din activit i independente orice cheltuieli care nu sunt 
efectuate în interesul direct al activit ii, nu sunt justificate prin documente 
contabile i sunt efectuate în folosul personal al contribuabilului sau al familiei 
sale. 

Legiuitorul a stipulat condi iile generale pe care trebuie s le îndeplineasc 
cheltuielile efectuate în scopul realiz rii veniturilor pentru a putea diminua masa 
impozabil a venitului realizat, la art. 49 (pentru anul 2009) i art. 48 (începând 
cu anul 2010) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i în 
dispozi iile cuprinse în Normele metodologice de aplicare a art. 49, respectiv 48, 
fiind prev zut obliga ia expres de justificare a cheltuielilor efectuate cu 
documente.  

Din documentele existente la dosarul cauzei - Raportul de inspec ie fiscal 
nr. ../12.12.2012 

 

rezult c de i petentei i s-a comunicat în repetate rânduri 
faptul c va face obiectul unei inspec ii fiscale (filele 1-2 din Raportul de 
inspec ie fiscal ) aceasta nu s-a prezentat, motiv pentru care efectuarea inspec iei 
s-a realizat în lipsa petentei, având în vedere datele din declara iile anuale cod 
200, luându-se în considerare i documentele l sate de aceasta la sediul 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad în data de 08.10.2010, respectiv documente 
justificative aferente anului 2010 depuse de c tre petent la sediul Activit ii de 
Inspec ie Fiscal în data de 08.10.2010 în lipsa

 

echipei de inspec ie fiscal 
(Registru jurnal încas ri i pl i, Registru inventar, documente contabile privind 
unele cheltuieli referitoare la anul 2010).   

Afirma iile reprezentantului petentei din contesta ia formulat , referitoare 
la organul de inspec ie fiscal c De i men ioneaz c m-a citat de trei ori, 
organul fiscal consider în mod gre it c trimiterea unei invita ii f r ca aceasta 
s fie primit valoreaz cita ie. ( ) Con inutul raportului de inspec ie este total 
ambiguu i nelegal, întrucât consider c afirma ia ca între facturile mele emise i 
înregistrate la AFP a municipiului Arad i veniturile din Declara ia 200, nu 
trebuie i nu poate s existe nici concordan a a cum pretinde a fi necesar 
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organul fiscal. nu sunt relevante în solu ionarea favorabil a cauzei, în condi iile 
în care, la art. 106 din Codul de procedur fiscal , republicat, în sarcina 
contribuabilului este instituit obliga ia de colaborare cu organele de inspec ie 
fiscal , respectiv:

 
"Contribuabilul are obliga ia sa colaboreze la constatarea st rilor de fapt 

fiscale. Acesta este obligat sa dea informa ii, sa prezinte la locul de desf urare 
a inspec iei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare 
clarific rii situa iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal."  

În spe , în considerarea legii speciale care guverneaz raporturile de drept 
fiscal 

 

Codul de procedur fiscal , respectiv art. 65 alin. (1):

    

ART. 65     
Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

     

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la 
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

 

rezult c este obliga ia persoanei impozabile care solicit a i se considera drept 
cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit un anumit cuantum al 
acestora s prezinte documentele justificative care trebuie s îndeplineasc 
obligatoriu condi iile generale enumerate la art. 49, respectiv art. 48 din Codul 
fiscal, mai sus citate.   

În ceea ce prive te afirma ia petentei c

 

este evident c declara iile mele 
de impunere 200 fac proba verit ii pân la proba contrar i nu pot fi contrazise 
cu acte care nu se refer în concret la aceste declara ii înveder m petentei c 
declara iile depuse de contribuabili la autoritatea fiscal se completeaz corect, 
complet i cu bun -credin de c tre ace tia cu datele corespunz toare situa iei 
fiscale, respectiv în baza unor documente justificative, în cazul de fa facturi. 

 

Conform art. 25 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat : 

 

ART. 25 
(1) Registrele de contabilitate obligatorii i documentele justificative care 

stau la baza înregistr rilor în contabilitatea financiar se p streaz în arhiva 
persoanelor prev zute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii 
exerci iului financiar în cursul c ruia au fost întocmite, cu excep ia statelor de 
salarii, care se p streaz timp de 50 de ani.

   

Din afirma iile petentei nu rezult care este proba contrar de la care 
declara iile petentei depuse la organul de administrare fiscal teritorial nu pot 
fi contrazise cu acte care nu se refer în concret la aceste declara ii în condi iile 
în care petenta, la fel ca orice alt contribuabil al statului român, are obliga ia de a 
organiza i a conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea în partid 
simpl , potrivit legisla iei fiscale na ionale (care include i Codul fiscal, Codul 
de procedur fiscal i Legea contabilit ii). 

 

Ori neprezentarea de c tre petent a documentelor justificative care au stat 
la baza complet rii declara iilor depuse la organul fiscal echivaleaz cu lipsa 
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interesului ca la reluarea procedurii de solu ionare a contesta iei (dup finalizarea 
definitiv a cauzei penale) s demonstreze faptul c nu datoreaz obliga iile 
fiscale suplimentare stabilite în sarcina sa de c tre Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad.

 
A a cum s-a ar tat în cuprinsul prezentei, în exercitarea rolului s u activ, 

organul de solu ionare a contesta iei, pentru determinarea st rii de fapt fiscale, a 
procedat la solicitarea de înscrisuri de natura mijloacelor de prob reglementate 
de Codul de procedur fiscal : dovezi pe care se întemeiaz contesta ia (adresa 
nr. 14917/10.06.2015 comunicat reprezentantului legal al petentei, avocat .. 
la sediul declarat în contesta ia formulat - , jud. Arad, la data de 18.06.2015), 
dar petenta nu a uzat de posibilitatea legal conferit de legiuitor prin dispozi iile 
exprese ale art. 213 alin. (4) din Codul de procedur fiscal , de a completa 
dosarul cauzei cu dovezi de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul 
de procedur fiscal (în spe facturi întocmite conform art. 155 Cod fiscal) cu 
care s fac proba preten iilor din contesta ia formulat . 

 

Din cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal a rezultat c pentru anul 2010 
organele de inspec ie fiscal au avut în vedere suma de . lei reprezentând 
cheltuieli, pentru care documentele justificative prezentate cuprind elementele 
i informa iile principale, pentru a dobândi calitatea de document justificativ i 

pot sta la baza înregistr rilor în eviden a contabil , astfel c suma de . lei 
reprezentând cheltuieli cu anun uri la ziarul Glasul Aradului , taxe po tale, taxe 
la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului reprezint cheltuial deductibil la 
calculul venitului anului 2010.    

Astfel documentele depuse de petent la sediul Activit ii de Inspec ie 
Fiscal , la care se face trimitere i prin Încheierea penal nr. ./18.03.2015 
pronun at de Judec toria Arad în dosar nr. ./ /2015, respectiv Registru 
jurnal încas ri i pl i, Registru inventar, documente contabile privind unele 
cheltuieli referitoare la anul 2010. - fila 2 a Raportului de inspec ie fiscal nr. 

../12.12.2012, au fost analizate i valorificate în cadrul inspec iei fiscale la 
materia impozitului pe venit aferent anului 2010.    

Pe cale de consecin , în condi iile în care petenta nu a prezentat 
documente justificative legal întocmite care s stea la baza eviden ierii în 
contabilitate a cheltuielilor deductibile la determinarea venitului impozabil cu 
consecin a diminu rii impozitului pe venit, conform art. 49, art. 48 din Codul 
fiscal coroborat cu pct. 53, pct.37 din Normele metodologice date în aplicarea 
Codului fiscal, rezult c organele de control, în mod corect i legal, au majorat 
veniturile nete impozabile declarate de petent în perioada 2009 - 2011, prin 
stabilirea ca nedeductibile a unor cheltuieli si majorarea veniturilor cu sume 
reprezentând cheltuieli pentru care petenta nu a prezentat documente justificative 
legal întocmite care s poat fi analizate de organele de  inspec ie fiscal . 

  

În consecin , în considerarea celor expuse mai sus rezult c în mod corect 
i legal, organele de inspec ie fiscal au stabilit impozit pe venit în sum total de 
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lei, pentru acest cap t de cerere contesta ia urmând a fi respins ca 

neîntemeiat , în considerarea prevederilor art. 216 alin. (1) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare.    

Referitor la dobânzile/major rile de întârziere în sum total de .. lei 
aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar, calculate în sarcina petentei 
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 în mod individual i/sau într-o form de asociere nr. 

./12.12.2012 (aferent anului 2011), nr. ./12.12.2012 (aferent anului 2010) 
i nr. ./12.12.2012 (aferent anului 2009), se re ine c stabilirea de major ri i 

penalit i de întârziere

 

aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar 
reprezint m sur accesorie în raport cu debitul. 

 

Deoarece  pentru debitul reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar 
în sum de .. lei, contesta ia a fost respins ca neîntemeiat , rezult c i 
pentru cap tul de cerere privind dobânzile/major rile de întârziere, calculate în 
sarcina petentei reprezentând m sura accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins ca neîntemeiat .   

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 43, art. 65, art. 
82, art. 85, art. 86, art. 87, art. 94, art. 109, art. 110, art.205, art. 206 din O.G. nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur Fiscal , Ordinul nr. 147/2009 
privind modelul i con inutul unor documente întocmite în activitatea de 
inspec ie fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente în 
mod individual i/sau într-o form de asociere, Ordinul 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, art. 48, art. 49,  art. 145, art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, pct. 53, pct. 37 din HG nr. 
44/2004 de aplicare a Normelor metodologice privind Codul fiscal, pct. 13, 14 si 
15 din Ordinul MF 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, în baza referatului nr.    ./22.07.2015, 
se  

D E C I D E   

- respingerea ca inadmisibil a contesta iei

 

formulat împotriva Raportului 
de inspec ie fiscal nr. ./12.12.2012 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal 
din cadrul DGFP a jude ului Arad;
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- respingerea ca neîntemeiat a

 
contesta iei

 
formulat împotriva Deciziei 

de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoanele fizice care desf oar activit i independente în mod 
individual i/sau într-o form de asociere nr. /12.12.2012, Deciziilor 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 nr. /12.12.2012 (aferent anului 
2011), nr. /12.12.2012 (aferent anului 2010) i nr. /12.12.2012 (aferent 
anului 2009) emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal , pentru suma total de . 
lei reprezentând: 

- 

 

lei taxa pe valoarea ad ugat 

 

-  lei dobânzi de întârziere aferente TVA 
- .  lei penalit i de întârziere aferente TVA

 

-  lei impozit pe venit aferent anului 2011  
- 

 

lei dobânzi/major ri de întârziere impozitului pe venit 
aferent anului 2011 

-  lei impozit pe venit aferent anului 2010 
- 

 

lei dobânzi/major ri de întârziere impozitului pe venit 
aferent anului 2010 

-  lei impozit pe venit aferent anului 2009 
- 

 

lei dobânzi/major ri de întârziere impozitului pe venit 
aferent anului 2009.  

- prezenta decizie se comunic la:

 

     Cabinet avocat .. 
     AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad sau Tribunalul Timi în 
termen de 6 luni de la primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL, 
.    
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