
1

Notă:” Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

DECIZIA nr. ..... din ..... 2021
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

.....
în calitate de titular al .....

din mun. ..... , judeţul .....

Cu adresa nr. ..... , înregistrata la Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor Publice
Ploieşti sub nr. ....., Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice ..... a înaintat dosarul
contestaţiei formulată de ..... - în calitate de titular a l..... din mun. ..... , judetul ..... , CUI ..... si
CNP ..... , împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice nr. ..... emisa de organele de inspecţie fiscală din cadrul A.J.F.P ..... .

Obiectul contesta ţiei îl constituie suma totală de..... lei reprezentând:
- impozit pe venit stabilit suplimentar de plata ................................................... lei;
- contribuţie de asigurări sociale de sănătate .................................................. lei.

Contesta ţia a fost depus ă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.270 alin.(1)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul VIII
"Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul
atacat a fost comunicat contribuabilului în data de ..... iar contestaţia a fost depusă în data
de ..... şi înregistrată la A.J.F.P. ..... sub nr...... .

Începând cu data de ..... ..... şi-a încetat activitatea fiind radiată de la Oficiul Registrul
Comerţului.

I. Sus ţinerile contestatorului sunt urm ătoarele:
“Subscrisa ..... , cu sediul in ..... […] radiat la ..... […] in conformitate cu prevederile art. 268 din Codul

de procedura fiscala, inteleg sa formulez contestatie impotriva deciziei de impunere/actului administrativ fiscal
nr. ..... […] solicitand anularea acesteia pentru urmatoarele motive:

MOTIVELE CONTESTATIEI
[...] Consider ca Raportul de inspectie fiscala nr. ..... din data de ..... a fost afectat de o grava si

evidenta eroare in ceea ce priveste sumele de „alte cheltuieli deductibile” pentru perioada ..... , mentionate in
anexa „Situatia determinarii venitului net” a RIF, iar pentru anul 2019 atat sumele de alte venituri cat si cele de
alte cheltuieli au fost retinute eronat.

Pentru anul ..... […].
Din total sume „Alte cheltuieli deductibile” nu a fost retinuta suma de ..... lei reprezentand

plata/cheltuieli efectuate cu obiecte de inventar, comisioane bancare pentru contul curent, prestari servicii de
evidenta contabila si cheltuieli cu cartelele reincarcabile cum sunt evidentiate in Anexa 2- Situatia Cheltuielilor
deductibile. Cheltuielile mentionate au fost facute in scopul desfasurarii activitatii Intreprinderii Individuale.

Deasemenea din totalul venitului net s-a dedus contributia de sanatate datorata de titularul intreprinderii
in suma de ..... lei, desi este mentionata ca si suma datorata in Decizia nr. ..... .

Pentru anul ..... […].
Nu s-a dedus suma de ..... lei, reprezentand costuri cu prestari servicii salubritate, facturate de ..... . Nu

s-a dedus din venitul net in suma de ..... lei reprezentand contributie de asigurari de sanatate a titularului
intreprinderii, in vederea stabilirii bazei impozabile, desi este calculata si mentionata ca si datorata in RIF ..... .

In anul ..... […].
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Asa cum reiese din Anexa 2-Situatia cheltuielilor deductibile, parte a prezentei contestatii, numai suma
cu salariile si contributiile aferente salariilor platite in anul ..... a fost de ..... lei. S-au diminuat aceste cheltuieli
in mod eronat cu suma de ..... lei in luna ..... , cu suma de ..... lei in luna ..... si cu ..... de lei suma din ..... .
Au fost trimise organului de inspectie fiscala, state de plata si situatii centralizatoare privind cheltuielile salariale
pentru anul ..... , care a probat ca aceste sume sunt corect inregistrate in evidenta contabila. Pe langa
cheltuielile cu salariile s-au mai inregistrat cheltuieli cu materialele consumabile, obiecte de inventar, cheltuiala
cu comision bancar, cheltuieli cu prestari servicii salubritate, evidenta contabila si obtinere diverse autorizatii, in
suma totala de..... lei, cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii.

In anul ..... sumele retinute de organul de inspectie fiscala ca sume declarate de contribuabil prin
declaratia unica cu nr. de inregistrare ..... reprezinta sume aferente activitatii Intreprinderii Individuale ..... cu
sediul in ..... , inregistrata la oficiu Registrului Comertului ..... sub nr. ..... avand CUI ..... .

Mentionez ca din soldul de marfa inregistrat la data de ..... s-a scazut adaosul comercial iar valoarea de
cost de achizitie a marfii din stoc(..... lei ) a fost prinsa pe veniturile..... ; aceasta marfa a fost transferata pe
noua intreprindere infiintata cu noul CUI ..... si a fost vanduta clientilor cu un nou adaos comercial,
inregistrandu-se venit impozabil inca o data. Totusi, admit suma de venit din vanzare marfa reconsiderata de
organul de inspectie fiscala, suma ce include si adaosul comercial.

Valoarea cheltuielilor deductibile a fost diminuata cu suma de ..... lei, cheltueili cu salubritatea, facturata
de Compania de apa ..... . […].

Conform prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala art. 130 organul de inspectie
fiscala avea obligatia de a transmite proiectul de raport, astfel incat sa se clarifice toate aspectele si
contribuabilul sa-si poata formula eventualele obiectiuni in maxim 5 zile de la comunicare.[...].

In concluzie, avand in vedere aspectele de fapt si de drept mentionate:
- solicit anularea deciziei de impunere/actului administrativ fiscal nr...... […]”.

II. Prin Raportul de inspec ţie fiscal ă nr. ..... întocmit la ..... s-au stabilit
urm ătoarele:

,, CAPITOLUL III
Constatari privind oblogatiile fiscal principale verificate ( cu exceptia impozitului pe venit)
3.1.Determinaraea bazei de impozitare
Contribuabilul a declarat o impozitare in suma de..... lei ( pierdere fiscala in suma de ..... lei), organele

de inspectie fiscala au stabilit baza de impozitare in sum de ..... lei, rezultand o diferenta in suma de ..... lei.
Pentru diferenta de baza impozabila stabilita in plus in suma de ..... lei a fost calculat CASS in suma de .....
lei.

Motivul de fapt: Declararea eronata a bazei de calcul
Temeiul de drept: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal […], art. 170 alin.(1) […].

Pentru anul .....
Contribuabilul a declarat o baza de impozitare in suma de ..... lei, organele de inspectie fiscala au

stabilit o baza de impozitare in suma de..... lei, rezultand o diferenta in suma de ..... lei. Pentru diferenta de
baza impozabila stabilita in plus in suma de ..... lei a fost calculat CASS in suma de..... lei.

Motivul de fapt: Declararea eronata a bazei de calcul
Temeiul de drept: Legea nr. 227/2015 privind Coul fiscal […], art. 170 alin.(1) […].
CAPITOLUL V
Constatari privind impozitul pe venit [...].
Baza de impozitare a impozitului pe venit
Pentru anul .....

Venit brut Cheltuieli Venit net Contributii Venit net
impozabil

Declarat de
contribuabil

..... ..... ..... ..... .....

Stabilit de
control

..... ..... ..... ..... .....

diferente ..... ..... ..... ..... .....
[...] Baza de impozitare a fost modificata cu suma de ..... lei ( si diminuare in suma de ..... lei) ca

urmare declararii eronate cheltueililor fapt ce a condus la stabilirea unei diferente suplimenre de impozit pe venit
in suma de ..... lei.

Temeiul de drept:In drept sunt aplicabile dispozitiile art.68 alin.(1) si alin.(2), alin.(4) lit.a) si b), g) alin.(7)
lit.a) din Codul fiscal [...] si pct.6 alin.(4) lit.b) din NM de aplicare a Legii nr. 227/2015 [...].

Pentru anul .....
Venit brut Cheltuieli Venit net Contributii Venit net
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impozabil
Declarat de
contribuabil

..... ..... ..... ..... .....

Stabilit de
control

..... ..... ..... ..... .....

diferente ..... ..... ..... ..... .....
Motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare: Baza de impozitare a fost modificata

cu suma de ..... lei ca urmare declararii eronate cheltuielilor, fapt ce a condus la stabilirea unei dferente
suplimenre de impozit pe venit in sumă de ..... lei.

In drept sunt aplicabile dispozitiile art.68 alin.(1) si alin.(2), alin.(4) lit.a) si b), g) alin.(7) lit.a) din Codul
fiscal [...] si pct.6 alin.(4) lit.b) din NM de aplicare a Legii nr. 227/2015 potrivit carora [...].

Pentru anul 2018
Venit brut Cheltuieli Venit net contributii Venit net

impozabil
Declarat de
contribuabil

..... ..... ..... ..... .....

Stabilit de
control

..... ..... ..... ..... .....

diferente ..... ..... ..... ..... .....
Motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare: Baza de impozitare a fost modificata

cu suma de ..... lei ca urmare a nedepunerii declaratiei unice.
Temeiul dedrept:
Act normativ:Legea nr.227/2015 art.122 alin.(1), Art.122 alin.1 [...].
Pentru anul .....

Venit brut Cheltuieli Pierderi din
anii precedenti

Venit net

Declarat de
contribuabil

..... ..... ..... .....

Stabilit de
control

..... ..... ..... .....

diferente ..... ..... ..... .....
Motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare: Baza de impozitare a fost modificata

cu suma de ..... lei ca urmare a declararii eronate a cheltuielilor, fapt ce a condus la stabilirea unei dferente
suplimenre de impozit pe venit in suma de ..... lei.

In drept sunt aplicabile dispozitiile art.68 alin.(1) si alin.(2), alin.(4) lit.a) si b), g) alin.(7) lit.a) din Codul
fiscal [...] si pct.6 alin.(4) lit.b) din NM de aplicare a Legii nr. 227/2015 potrivit carora [...]”.

III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta ţiei, în urma analizei
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada s upus ă inspec ţiei fiscale,
consemnate în actul administrativ fiscal atacat, organul d e solu ţionare a cauzei
constat ă:

În fapt, conform Raportului de inspecţie fiscală nr. ..... încheiat în data de ..... la ..... de
organele specializate ale Inspecţiei Fiscale din cadrul A.J.F.P. ..... , a cuprins perioada .....
pentru impozitul pe venit, CASS şi CAS, verificarea acestor obligaţii fiscale efectuându-se în
conformitate cu prevederile Codului fiscal şi cu precizările din Normele metodologice aprobate
prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (valabile incepand cu data de
01.01.2016).

În ceea ce priveşte constatările organelor de inspecţie fiscală, consemnate în Raportul
de inspecţie fiscală mai sus menţionat, urmare verificării au fost stabilite obligaţii fiscale
suplimentare de plată în sumă totală de ..... lei, din care :

-impozit pe venit ......................................................................................…..... lei ;
-contributie de asigurari sociale de sanatate..........................................……..... lei,
care au stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi

contribuţiile sociuale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor
fiscale la persoane fizice nr...... , în conformitate cu prevederile art.131 alin.(4) din Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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● Urmare verificării efectuate privind impozitul pe venit, organele de inspecţie fiscală
au constatat deficienţe privind modul de determinare a bazei impozabile, care pe total
perioadă verificată, respectiv ..... au condus la stabilirea unei diferenţe suplimentare privind
impozitul pe venit în sumă de ..... lei.

Impozitul pe venit stabilit suplimentar, contestat, în sumă de ..... lei, s-a datorat
majorării bazei impozabile cu suma de ..... lei şi diminuării pierderii fiscale înregistrată de
contribuabil cu suma de ..... lei, ca urmare a declarării eronate de către contribuabil a
cheltuielilor, fiind încălcate prevederile art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi g) şi alin.(7)
lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cele ale pct.6 alin.(4) lit.b) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, aferent anului 2018, organele de inspecţie fiscală au constatat că au
fost încălcate prevederile art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu privire la neîndeplinirii de către contribuabil a
obligaţiilor declarative în ceea ce priveşte depunerea declaraţiei unice.

● În urma verificărilor efectuate privind contribu ţia de asigur ări sociale de s ănătate
care a cuprins perioada ..... s-a stabilit contribuţie de asigurări sociale de
sănătate suplimentară de plată în sumă de ..... lei.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar, contestată, în sumă
de ..... lei , este rezultatul majorării venitului impozabil la inspecţia fiscală, aşa cum am arătat
mai sus, organele de inspecţie fiscală considerând că au fost încălcate dispoziţiile art. 170
alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin contestaţia formulată, contestatorul susţine următoarele:
- în mod eronat, organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere pentru

cheltuieli în sumă de ..... lei reprezentând cheltuieli efectuate cu obiecte de inventar,
comisioane bancare. Prestări servicii, deşi acestea au fost efectuate în scopul desfăşurării
activităţii;

- în mod eronat organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere pentru
suma de ..... lei reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, datorată de
titularul intreprinderii.

De asemenea, contribuabilul menţionează că, în anul ..... , sumele reţinute de organul
de inspecţie fiscală ca şi sume declarate de contribuabil prin declaraţia unică, reprezintă
sume aferente activităţii întreprinderii individuale ..... , înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Dâmboviţa sub nr. ..... având CUI ..... .

Faţă de sus ţinerile p ărţilor şi având în vedere prevederile legale în vigoare din
perioada supus ă inspec ţiei fiscale, rezult ă urm ătoarele:

1) Referitor la impozitul pe venit stabilit suplimentar în su mă de ..... lei.

Raportul de inspecţie fiscală nr. ..... încheiat de reprezentanţii A.J.F.P. ..... –
Activitatea de Inspectie fiscală la ..... a avut ca obiectiv verificarea legalităţii şi conformităţii
declaraţiilor fiscale, a concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa
contabilă şi fiscală a contribuabilului.

Verificarea impozitului pe venit a avut ca obiectiv modul de reflectare in contabilitate a
veniturilor realizate şi a cheltueililor efectuate in vederea realizarii de venituri, respectarea
prevederilor legale privind deductibilitatea fiscală a acestora, întocmirea si depunerea
declaratiilor fiscale, pentru impozitul pe venit datorat bugetului de stat.

Verificare a cuprins perioada ..... pentru obligaţiile fiscale de natura impozitului pe venit,
CASS şi CAS.

În fapt , organele de inspecţie fiscală, conform art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi
g), alin.(7) lit.a) şi art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
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si completarile ulterioare, au majorat baza impozabilă declarată de contribuabil cu suma totală
de 19.046 lei, astfel:

- pentru anul ..... , organele de inspecţie fiscală au constatat că au fost încălcate
prevederile art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi g) şi alin.(7) lit.a) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul că, contribuabilul a
înregistrat eronat cheltuieli deductibile fără a avea la bază documente justificative, motiv
pentru care s-a procedat la modificarea bazei de impozitare şi diminuarea pierderii fiscale
înregistrată de contribuabil, rezultând un venit net impozabil recalculat în sumă de ..... lei,
aferent căruia organele de inspecţie fiscală au calculat un impozit pe venit suplimentar în
sumă de ..... lei ( ..... x 16%);

- pentru anul ..... , organele de inspecţie fiscală au constatat că au fost încălcate
prevederile art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi g) şi alin.(7) lit.a) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul că, contribuabilul a
înregistrat eronat cheltuieli deductibile fără a avea la bază documente justificative, motiv
pentru care s-a procedat la modificarea bazei de impozitare înregistrată de contribuabil,
rezultând un venit net impozabil recalculat în sumă de ..... lei, aferent căruia organele de
inspecţie fiscală au calculat un impozit pe venit suplimentar în sumă de ..... lei ( ..... x 16%);

- pentru anul ..... , organele de inspecţie fiscală au constatat că au fost încălcate
prevederile art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi g) şi alin.(7) lit.a) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul că, contribuabilul a
înregistrat eronat cheltuieli deductibile fără a avea la bază documente justificative, precum şi
cele ale art.122 alin.(1) din Legea nr.2272015 privind Codul fiscal cu modificările si
completarile ulterioare, cu privire la îndeplinirea de către contribuabil a obligaţiilor declarative,
motiv pentru care s-a procedat la modificarea bazei de impozitare înregistrată de contribuabil,
rezultând un venit net impozabil recalculat în sumă de ..... lei, aferent căruia organele de
inspecţie fiscală au calculat un impozit pe venit suplimentar în sumă de..... lei ..... x 10%);

- pentru anul ..... organele de inspecţie fiscală au constatat că au fost încălcate
prevederile art.68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi g) şi alin.(7) lit.a) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul că, contribuabilul a
înregistrat eronat cheltuieli deductibile fără a avea la bază documente justificative, motiv
pentru care s-a procedat la modificarea bazei de impozitare înregistrată de contribuabil,
rezultând un venit net impozabil recalculat în sumă de ..... lei, aferent căruia organele de
inspecţie fiscală au calculat un impozit pe venit suplimentar în sumă de ..... lei (..... x 10%).

În drept, speţei îi sunt incidente prevederile art. 68 alin.(1), alin. (2), alin.(4) lit.a), b) şi
g) şi alin.(7) lit.a), art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, care precizează:

“ Art. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu
excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69 şi 70.

(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;[…].

(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării
activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor independente, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;[…]

g) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de
transport şi cazare;[…].

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;[…].

Art. 122 - Declaraţia privind venitul realizat
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi

independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal
competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile
realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.[…].
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- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin H.G nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

,, 7. (1) Potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, în venitul brut se includ toate veniturile în bani si în
naturã, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse si de mãrfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea
de lucrãri, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, si orice alte venituri obtinute din
exercitarea activitãtii, inclusiv încasãrile efectuate în avans care se referã la alte exercitii fiscale, precum si
veniturile din dobânzile primite de la bãnci pentru disponibilitãtile bãnesti aferente afacerii, din alte activitãti
adiacente si altele asemenea. În venitul brut se includ si veniturile încasate ulterior încetãrii activitãtii
independente, pe baza facturilor emise si neîncasate pânã la încetarea activitãtii.[…].

(4) Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de
venituri, astfel cum rezultã din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 68
alin. (4) - (7) din Codul fiscal”.[…]”.

Din prevederile legale invocate se reţine că se supun impozitului pe veniturile din
activităţi independente persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual.

Totodată, exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea acesteia în
mod obişnuit, pe cont propriu şi urmărind un scop lucrativ, iar printre criteriile care definesc
preponderent existenţa unei activităţi independente se regăseşte libera alegere a desfăşurării
activităţii, a programului de lucru şi a locului de desfăşurare a activităţii, riscul pe care şi-l
asumă întreprinzătorul, activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi clienţi, activitatea se poate
desfăşura nu numai direct, ci şi cu personalul angajat de întreprinzători în condiţiile legii.

De asemenea, se reţine că venitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile
realizate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri într-un an fiscal,
cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea venitului impozabil fiind cele care sunt efectuate
în scopul desfăşurării activităţii, justificate prin documente.

Din curpinsul Raportului de inspecţie fiscală nr...... , care a stat la baza emiterii Deciziei
de impunere contestate, nu reies motivele pentru care organele de inspecţie fiscală au
modificat baza de impozitare stabilită de contribuabil, precum şi motivele pentru care au
considerat ca nedeductibile fiscal a cheltuielilor înregistrate de contribuabil.

Mai mult, din analiza Raportului de inspecţie fiscală, reiese că, constatările organelor de
inspecţie fiscală înscrise în cuprinsul Raportului de inspecţie fiscală sunt mai mult decât
succinte şi nu pot contura starea de fapt fiscală, deoarece organele de inspecţie fiscală nu au
făcut o analiză întemeiată asupra realităţii operaţiunilor economice desfăşurate de
contribuabil, argumentaţia acestora nu este în toate cazurile întemeiată pe constatări
complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, astfel cauza supusă soluţionării
rămânând neclarificată.

Astfel, se impunea ca organele de inspecţie fiscală să stabilească cu claritate dacă sunt
îndeplinite condiţiile incidente speţei.

Din cele precizate mai sus rezultă că, în Raportul de inspecţie fiscală nr. ..... nu sunt
analizate în detaliu toate cheltuielile considerate ca fiind declarate eronat, iar prin Referatul cu
propunerei de soluţionare nr...... , anexat la dosarul cauzei, organele de inspecţie fiscală nu s-
au pronunţat în nici un fel asupra afirmaţiilor contribuabilului din cuprinsul contestaţiei, cu
privire la documentele prezentate de acesta în timpul inspecţiei fiscale.

Aşadar, sub imperiul celor reţinute mai sus, organul de soluţionare a contestaţiilor are în
vedere dispoziţiile referitoare la exercitarea dreptului de apreciere, stipulate la art.6 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:

“Art. 6 - Exercitarea dreptului de apreciere
(1) Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin,

relevanţa stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege şi să adopte soluţia
întemeiată pe prevederile legale, precum şi pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în
cauză raportat la momentul luării unei decizii.[…].”

Totodată, în speţa analizată, se reţin şi prevederile art.7 alin.(2) din Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

Art. 7 - Rolul activ şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal […]
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(2) Organul fiscal are obligaţia să examineze starea de fapt în mod obiectiv şi în limitele stabilite de lege,
precum şi să îndrume contribuabilul/plătitorul în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, în îndeplinirea
obligaţiilor şi exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/plătitorului sau din iniţiativa
organului fiscal, după caz.[…].”

Faţă de cele expuse mai sus, se reţine că, pentru stabilirea situaţiei fiscale a
contribuabilului, organele de inspecţie fiscală erau îndreptăţite să aprecieze relevanţa stărilor
de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisă de lege, întemeiat ă pe constat ări complete
asupra tuturor împrejur ărilor edificatoare în cauz ă având totodat ă sarcina de a- şi
motiva în fapt şi în drept impunerea, be baza de probe sau constat ări proprii .

Pentru argumentele expuse se reţine că măsura dispusă de organele de inspecţie
fiscală din cadrul A.J.F.P. ..... , privind impozitul pe venit suplimentar în sumă de ..... lei este
insuficient argumentată.

Având în vedere toate aceste considerente, organul de soluţionare a contestaţiei nu se
poate pronunţa asupra stabilirii în sarcina contribuabilului a impozitului pe venit în sumă totală
de ..... lei, drept pentru care se va desfiin ţa Decizia de impunere privind impozitul pe venit si
contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor
fiscale la persoane fizice nr. ..... , conform dispoziţiilor art.279 alin.(3) şi alin.(4) din Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

“Art. 279 - Solu ţii asupra contesta ţiei
(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial, actul administrativ atacat în situaţia în care din

documentele existente la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu
se poate stabili situaţia de fapt în cauza dedusă soluţionării prin raportare la temeiurile de drept invocate de
organul emitent şi de contestator. În acest caz, organul emitent al actului desfiinţat urmează să încheie un nou
act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei.
[...]

(4) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei,
iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-
a pronunţat soluţia de desfiinţare.”,
respectiv pentru impozitul pe venit suplimentar în sumă de 2.557 lei, urmând ca organele de
inspecţie fiscală aparţinând A.J.F.P. Dâmboviţa să întocmească un nou act administrativ
fiscal, care va viza aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei, în baza considerentelor
din prezenta decizie, ţinând cont de argumentele şi documentele prezentate de contribuabilul
contestatar, întrucât, potrivit legii, administrarea şi aprecierea probelor trebuie făcută în primul
rând de organul de inspecţie fiscală.

În termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii de desfiinţare, organele de
inspecţie fiscală vor reanaliza situaţia de fapt privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului în
funcţie de documentele relevante în speţă, reglementările aplicabile în materie şi de
dispoziţiile pct.11.4 şi 11.5 din Instrucţiunile privind aplicarea titlului VIII din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul M.F.P. – A.N.A.F.
nr.3741/2015 unde se precizează:

“ 11.4. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ fiscal atacat. Înaintea emiterii
deciziei cu soluţie de desfiinţare, organul de soluţionare competent va întreprinde demersurile necesare, dacă se
impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situaţii contestate,
completarea punctului de vedere cu privire la documentele depuse de contestatar, dispunerea unei cercetări la
faţa locului etc. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în
considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.

11.5. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluţionare, nu se
pot stabili în sarcina contestatorului obligaţii fiscale mai mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi
contestat potrivit legii. În mod corespunzător nu poate fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât
cea înscrisă în actul desfiinţat.

Drept urmare, în baza prevederilor art.279 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se va desfiin ţa Decizia de impunere nr. ..... încheiată
la ..... , pentru suma totală de ..... lei reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar de
plată, urmând ca organele de inspecţie fiscală, prin alte persoane decât cele care au întocmit
decizia de impunere contestată să procedeze la o nouă verificare a aceleaşi perioade şi
aceluiaşi tip de taxă ţinând cont de prevederile legale aplicabile în speţă precum şi cele
precizate prin prezenta decizie.



8

Notă:” Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”

2) Referitor la contribu ţiile sociale de s ănătate stabilite suplimentar în sum ă
de ..... lei.

În fapt, aferent venitului net total stabilit suplimentar in perioada ..... -..... in suma
de ..... lei, ..... +..... organele de inspectie fiscala au calculat o contributie de asigurari
sociale de sanatate stabilită suplimentar in suma de ..... lei ( ..... lei x 5,5%) conform
prevederilor art. 170 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare ( în vigoare de la 01.01.2016) care precizează:

,, Art. 170 - Baza de calcul al contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate datorate de persoanele
fizice care realizeaz ă venituri din activit ăţi independente şi care determin ă venitul net anual în sistem
real şi/sau pe baza normelor anuale de venit

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină
venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate este diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul
desfăşurării activităţii independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate
sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată
activitatea pe fiecare sursă de venit [...].”

Conform acestor prevederi legale, rezultă că persoanele care desfăşoară activităţi
independente datorează o contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate în cotă de 5,5%
aplicată la o bază determinată ca diferenţă între totalul veniturilor încasate şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării acestor venituri.

În condiţiile în care contribuţiile sociale de sănătate stabilite suplimentar în sumă de
599 lei, stabilite prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice nr. ..... sunt aferente venitului net, aferent perioadei ..... - ..... , stabilit suplimentar şi
având în vedere dispoziţiile de la punctul 1) din prezenta decizie prin care organele de
soluţionare a contestaţiilor au dispus: desfiin ţarea Deciziei de impunere nr. ..... , pentru
suma totală de..... lei reprezentând impozit pe venit stabilit suplimentar de plată, se va
proceda la desfiin ţarea Deciziei de impunere nr. ..... şi pentru suma totală de ..... lei
reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sanatate datorata suplimentar.

În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art.279 alin.(3) şi (4) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:

“Art. 279 - Solu ţii asupra contesta ţiei
(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial, actul administrativ atacat în situaţia în care din

documentele existente la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu
se poate stabili situaţia de fapt în cauza dedusă soluţionării prin raportare la temeiurile de drept invocate de
organul emitent şi de contestator. În acest caz, organul emitent al actului desfiinţat urmează să încheie un nou
act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei.
[...]

(4) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei,
iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-
a pronunţat soluţia de desfiinţare.”,coroborate cu dispoziţiile pct.11.4 şi 11.5 din Instrucţiunile privind aplicarea
titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul M.F.P. – A.N.A.F.
nr.3741/2015, se va desfiin ţa Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile
sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la
persoane fizice nr. ..... şi pentru suma totală de ..... lei reprezentând ontribuţii de asigurări
sociale de sănătate stabilită suplimentar.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul prevederilor legale
invocate, se

D E C I D E :

Desfiin ţarea Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice nr. ..... , emisă de A.J.F.P. ..... pentru suma totală de ..... lei reprezentând:
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- impozit pe venit stabilit suplimentar de plata ..................................................... lei;
- contribuţie de asigurări sociale de sănătate ................................................ lei,

urmând ca organele fiscale, să procedeze la reanalizarea cauzei şi la întocmirea unui nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele prezentei decizii.

Prezenta decizie poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ
competentă, în termen de 6 (şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale.

DIRECTOR GENERAL


