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ROMANIA - MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDE�ULUI   V” 

BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII 
       

     D E C I Z IA  Nr. 13/.2007    
    privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
          „NA” 
   înregistrat� la D.G.F.P. V” sub nr. „nr”/2007 
                 
  
 Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului V” a fost sesizat� de c�tre 
Administra�ia finantelor publice „H” prin adresa nr. „a”/2007, asupra contesta�iei formulat� 
de „NA”, reprezentant� a Cabinetului individual de avocat „NA”C.N.P. ……, cu sediu in 
„H”,  B-dul …, Bl. …, Sc. .., Ap. 27, judetul V”,  împotriva m�surilor dispuse prin raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. „RI”/02.03.2007 . 
 Contesta�ia are ca obiect suma de „S” lei reprezentând obliga�ii de plat� stabilite 
prin actul administrativ atacat, astfel: 
impozit  profesii liberale……………………… = „S1” lei; 
dobânzi venituri profesii liberale……………  = „S2” lei; 
penalit��i venituri profesii liberale……………= „S3” lei; 
impozit pe venitul global 2004……………… = „S4” lei; 
dobânzi impozit pe venit global 2004……….= „S5” lei; 
penalit��i impozit pe venit global 2004……...= S 6”lei; 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 177(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, înregistrat� la D.G.F.P. V” sub nr. „nr” din 
16.04.2007 �i la organul emitent al actului contestat, respectiv AFP „H”  sub nr. „nr1” din 
04.04.2007.  
 Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 175, art. 179 (1) lit. a) �i art. 177(1) 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 
2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului V” este investit� s� solu�ioneze contesta�ia. 
 I.  „NA”nu este de acord cu obliga�ia fiscal� suplimentar� stabilit� de organul de 
inspec�ie fiscal�, prin „RI”/02.03.2007, în sum� de „S” lei reprezentând diferen�� impozit 
pe venit �i accesorii aferente, invocând  urmatoarele: 
 - în perioada 1996 – 2005(31.05) a fost avocat în cadrul Baroului V” având cabinet 
individual în municipiul „H”, str. …., nr. …; 
 - începând cu  01.06.2005 a revenit în magistratur�, a solicitat suspendarea calit��ii 
de avocat �i trecerea în tabloul avoca�ilor incompatibili prin cererea nr. …. Din 2005 
adresat� Baroului V”; 
 - la aceea�i dat� a f�cut cunoscut acest fapt �i la Administra�ia Finan�elor Publice 
„H”, solicitând �i efectuarea unui control în vederea stabilirii eventualelor obliga�ii de plat�; 
 - organul de control a re�inut în mod eronat, faptul c� la data de 31.05.2005, 
cabinetul individual „„NA”” �i-a încetat activitatea, a aplicat gre�it prevederile art. 47 din 
Legea nr. 571/2003 pct. 52 alin. 2 �i 3, pct. 54 alin. 1 din N.M.  de aplicare a Codului fiscal 
�i în consecin�� s-a procedat la trecerea mijlocului fix (autoturism) în patrimoniul personal, 
în realitate activitatea fiind suspendat� pe perioada incompatibilit��ii cabinetul nu a fost 
„radiat”, urmând s�-�i reia activitatea specific� dup� încetarea st�rii de incompatibilitate. 
 Fa�� de motivele invocate solicit� anularea raportului de inspec�ie fiscal� din …�i 
anexele acestuia sus�inând c� în spe�� nu sunt aplicabile prevederile art. 49 din legea nr. 
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571/2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 II. Inspec�ia fiscal� a cuprins în verificare perioada 01.01.2002 - 31.05.2005; 
 Pentru perioada 01.01. 2002 - 31.12.2004, nu s-au constatat diferen�e la impozitul 
pe venit realizat de Cabinetul individual de avocat Ignat „NA”. Pentru anul 2004, în baza 
declara�iei speciale a contribuabilului privind veniturile realizate nr. …/07.04.2005 s-a 
calculat un impozit pe venit în sum� de x1 lei fa�� de x lei cât a fost stabilit si achitat în 
baza deciziei privind pl��ile anticipate. Pentru nerespectarea termenului de plata a 
obliga�iilor privind pl��ile anticipate A.F.P. „H” a emis  decizii de instituire accesorii în sum� 
de „S5” lei major�ri �i „S6” lei penalit��i de întârziere.                  
 Pentru perioada 01.01 - 31.05.2005 organul de inspec�ie fiscal� constatând c� la 
31.05.2005 Cabinetul individual de avocat “N” î�i inceteaz� activitatea, stabile�te o 
diferen�� de impozit pe venit în suma de y lei,  ca urmare a trecerii  unui autoturism din 
patrimoniul afaceri în patrimoniul personal evaluat la valoarea de cump�rare. 

 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare care înso�e�te contesta�ia, aprobat de 
conduc�torul organului emitent al actului administrativ atacat, se consider� c� decizia de 
impunere nr. ……… din 02.03.2007 a fost întocmit� în conformitate cu prevederile legale 
�i �inând seama de declara�ia special� privind veniturile realizate în 2005 a contribuabilului 
în care acesta eviden�iaz� data încet�rii activit��ii 01.06.2005.  
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�ine:  
 Referitor la obliga�ia fiscal� în sum� de „S” lei Direc�ia general� a finan�elor publice 
a jude�ului V” prin biroul solu�ionare contesta�ii este investit� s� se pronun�e dac� 
Cabinetul de avocat Ignat „NA” datoreaz�  pentru perioada 2002-2005 impozit pe venit în 
sum� de “Z” lei �i accesorii aferente în sum� de “Z2”, în condi�iile în care prin raportul de 
inspec�ie fiscal� nu s-a �inut seama de situa�ia real� a  cabinetului. 
 În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
 -  perioada 01.01.2002 – 31.05.2005 are de plat� la bugetul statului suma de „S” 
lei reprezentând impozit pe venit în sum� de “Z” lei �i accesorii aferente în sum� de “Z2” 
lei, astfel: 
Pentru anul 2004: 
- organul de inspec�ie fiscal� nu modific� baza de impunere dar constat� c� în baza 
declara�iei speciale privind veniturile realizate nr. ...2005, A.F.P. „H” stabilise la data de 
06.12.2005 prin Decizia de impunere anual�  nr. ….. un impozit pe venit în sum� de “x1” 
lei  cu S4” lei mai mult fa�� de decizia de impunere privind pl��ile anticipate care au fost 
stabilite în sum� de x lei. În raportul de inspec�ie fiscal� se men�ioneaz� ca “pentru 
neachitarea la termen a impozitului s-au calculat major�ri în sum� de „S5” ron �i penalit��i 
în sum� de “S6” ron, instituite si evidentiate în avizul de plat� anexat la prezentul raport”. 

În drept, se fac aplicabile prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel:     
  „ART. 83 
    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. 80 alin. (2) �i art. 84 alin. (4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.     
  Art. 84  (4) Declara�ia fiscal� întocmit� potrivit art. 80 alin. (2) este asimilat� cu o decizie 
de impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare, �i produce efectele juridice ale 
în�tiin��rii de plat� de la data depunerii acesteia. 
    (5) În situa�ia în care legea nu prevede obliga�ia de calculare a impozitului, declara�ia 
fiscal� este asimilat� unei decizii referitoare la baza de impunere. 
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    (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii constituie 
�i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în condi�iile în care se stabilesc 
sume de plat�. 

Deoarece pentru anul 2004 obliga�iile fiscale ale Cabinetului au fost stabilite în 
baza declara�iei contribuabilului, c� organul de inspec�ie fiscal� nu a stabilit nici o 
diferen�� fa�� de aceasta, c� nu a emis decizie de impunere pentru obliga�ii suplimentare 
�i �inând seama de prevederile art. 115 �i art. 116 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� conform carora: 
  “ art. 115 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
[..] 
    [art.116]    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 
    (4) Pentru obliga�iile fiscale neachitate la termenul de plat�, reprezentând impozitul pe 
venitul global, se datoreaz� major�ri de întârziere dup� cum urmeaz�: 
    a) pentru anul fiscal de impunere major�rile de întârziere pentru pl��ile anticipate 
stabilite de organul fiscal prin decizii de pl��i anticipate se calculeaz� pân� la data pl��ii 
debitului sau, dup� caz, pân� la data de 31 decembrie; 

    b) major�rile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit 
lit. a), se calculeaz� începând cu data de 1 ianuarie a anului urm�tor pân� la data stingerii 
acestora, inclusiv; �i deasemenea, având în vedere c� doamna „NA” nu face dovada pl��ii 
la termen al obliga�iilor privind pl��ile anticipate”, urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru suma de „S4” lei reprezentând impozit pe venit datorat conform deciziei de 
impunere nr…../...2005 precum �i pentru suma de … lei reprezentând major�ri în sum� de 
„S5” lei �i penalit��i în sum� de “S6” lei instituite pentru nerespectarea termenului de plat� 
a obliga�iilor fiscale ca fiind neîntemeiat�. 

pentru anul 2005 
- organul de control, în baza declara�iei speciale privind veniturile realizate în anul 

2005 nr…./2006 a constatat c� la 01.06.2005 cabinetul si-a incetat activitatea si, aplicând 
prevederile art. 49 din Legea 571/2003 si pct. 52 alin. 2 si 3, pct. 54 alin 1 din NM de 
aplicare a Codului fiscal a procedat la trecerea din patrimoniu cabinetului de avocat in 
patrimoniu personal al doamnei “NA” a unui autoturism  in valoare de “V” lei, a modificat 
baza de impunere cu suma de ‘d” lei (de la … lei la …. lei), calculând astfel un impozit pe 
venit suplimentar in suma de y lei prin Decizia de impunere anual� nr. .../2007, din care 
petenta contest�  suma de “S1” lei reprezentând suma ramas� de plat� �i nu diferen�a 
stabilit� la control.  

În contesta�ia sa contribuabilul mentioneaz� c� de fapt cabinetul de avocatur� nu a 
fost radiat, el exista, figureaza în eviden�e, nu desf��oar� activitate, urmând ca dup� 
încetarea perioadei de incompatibilitate sa-�i reia activitatile specifice. Sus�inerea aceasta 
o probeaza cu  Decizia nr. 24/21.09.2005 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania 
prin care s-a decis trecerea doamnei “NA” pe tabelul avocatilor incompatibili din cadrul 
Baroului V” începand cu data de 1 iunie 2005 si cu Adeverin�a nr…/.2007 eliberat� de 
aceea�i institutie prin care se arat� c� susnumita a solicitat prin cererea nr. … din 
01.06.2005 suspendarea calit��ii de avocat pe perioada de incompatibilitate ap�rut� prin 
numirea  ca judecator. 

În drept, sunt aplicabile prevederile  O.G. 92/2003 republicat� cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel: 
 ART. 23    Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale 
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� corelativ� 
se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le 
genereaz�.  
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    (2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a determina obliga�ia 
fiscal� datorat�. 
ART. 41    No�iunea de act administrativ fiscal 
    În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal 
competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor �i 
obligatiilor fiscale. 
ART. 43    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 

    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 
dup� caz; 
    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    […]. 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei �i organul fiscal la 
care se depune contesta�ia; 
    j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
    ART. 84    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. 
    (5) În situa�ia în care legea nu prevede obliga�ia de calculare a impozitului, declara�ia 
fiscal� este asimilat� unei decizii referitoare la baza de impunere. 
    (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii constituie 
�i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în condi�iile în care se stabilesc 
sume de plat�. 
ART. 103    Reguli privind inspec�ia fiscal� 

(1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturile 
juridice care sunt relevante pentru impunere. 

ART. 107    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.[…] 
  Avand în vedere cele precizate în con�inutul deciziei precum �i faptul c� 
organul de inspec�ie fiscal� nu a prezentat în mod explicit motivele de fapt si de drept care 
au condus la stabilirea obliga�iilor fiscale suplimentare de plat�, pe cale de consecin��, 
decizia de impunere nr. …./2007 se va desfiin�a pentru suma de y lei cu titlu de  impozit 
pe venit potrivit art. 186(3) din Codul de procedur� fiscal�, republicat în anul 2005, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� sa 
efectueze o nou� inspec�ie fiscal� pentru aceea�i perioad� �i aceia�i obliga�ie fiscal� în 
conformitate cu dispozi�iile legale în vigoare pentru perioada verificat�. 

 În ce prive�te majorarile de intârziere în sum� de “S2” si penalit��ile în sum� de 
„S3” lei calculate de organul de administrare fiscal�, pe care inspec�ia fiscal� le 
consemneaz� numai în Situa�ia recapitulativ�  privind obliga�iile de plat� la data încheierii 
inspec�iei, avand în vedere c� nu sunt stabilite prin actul de control atacat, �i pentru c� 
doamna „NA”nu face dovada respect�rii termenelor privind pla�ile anticipate pentru anul 
2005 �i în conformitate cu prevederile art. 115 �i art. 116 din Codul de procedur� fiscal� 
pentru plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu major�ri �i penalit��i de 
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întârziere, urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neintemeiat� pentru acest capat de 
cerere. 

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 
186 (2 si 3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în anul 2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 

  D E C I D E:  
1. Desfiin�area deciziei de impunere anuala nr. …/2007 emi� de organul de 

inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei finan�elor publice „H” – compartimentul Control 
fiscal persoane fizice pentru suma de „S1” lei cu titlu de impozit pe venit, urmând a se 
efectua o nou� inspec�ie fiscal� prin care s� se reanalizeze cauza pentru suma contestata 
ce a f�cut obiectul actului administrativ desfiin�at, având în vedere considerentele 
prezentei decizii, documentele �i argumentele contestatoarei precum �i prevederile legale 
aplicabile în spe��. 

 2. Respingerea contesta�iei ca fiind far� obiect pentru suma de “S4+S5+S6” 
lei obliga�ii fiscale de plat� pentru anul 2004 reprezentând impozit pe venitul global în 
sum� de „S4” lei, major�ri în sum� de „S5” lei �i penalit��i de intârziere în sum� de “S6” lei 
calculate pentru nerespectarea termenelor privind pl��ile anticipate. 

3. Respingerea contesta�iei ca fiind far� obiect pentru suma de “S2+S3” lei obliga�ii 
fiscale de plata pentru anul 2005 reprezentând major�ri în sum� de  „S2” lei �i penalit��i 
de întarziere în sum� de „S3” lei calculate pentru nerespectarea termenelor privind pla�ile 
anticipate pentru anul 2005. 
 3. Decizi emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacata, potrivit legii, la instan�a judecatoreasc� de 
contencios administrativ competent� în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
    
     DIRECTOR EXECUTIV, 
     
 
 
 
 
 

 
 


